Avfallsplan för Arvika, Eda och Årjängs kommuner

Handlingsplan Arvika kommun

BILAGA 1 – HANDLINGSPLAN ARVIKA KOMMUN
Varje kommun har en kommunspecifik handlingsplan. Många av åtgärderna finns dock i samtliga
handlingsplaner och flera av delmålen uppnås på bästa sätt genom samverkan inom och mellan
kommunerna. Samverkan har genomsyrat framtagandet av handlingsplanen och kommer fortsatt
vara viktigt för kommunerna för att få genomslagskraft och uppfylla delmålen.
Ansvarig för att genomföra respektive åtgärd framgår i kolumnen Ansvar. Berörd verksamhetschef
ansvarar för att förmedla en kontaktperson för utförande och rapportering. Kontaktpersonen ska
förmedlas till ansvarig för uppföljningen, Teknik i Väst, Renhållningen, så snart som möjligt efter
planens ikraftträdande.
MÅLOMRÅDE 1: ÖKAT FÖREBYGGANDE OCH ÅTERBRUK

Delmål 1.1
Kommunalt avfall ska minska med 20 procent till år 2030.
Åtgärder och uppföljning

Ansvar

Ekonomi

Organisation,
avdelning

Liten: 0–50 tkr
Mellan: 50–200 tkr
Stor: 200<tkr

Drift eller
investering

1. Inventera engångsprodukter i kommunala
Alla kommunala Mellan
Drift
verksamheter och byt ut till flergångsprodukter verksamheter
där det är möjligt senast år 2025.
2. Utred lämpliga åtgärder för att öka återbruk
Teknik i Väst,
Liten
Drift
och bygg- och rivningsavfall från hushåll senast
Renhållning
år 2025.
3. Utred möjliga insatser för ökat samarbete
Teknik i Väst,
Liten
Drift
mellan kommunen och privata organisationer,
Renhållning
föreningar och företag med fokus på
återbruksåtgärder.
Uppföljning: årligen uppföljning genom Avfall web och Kolada (insamlat kommunalt avfall, kg/person.
Ingår gör mat- och restavfall, förpackningar och returpapper, grovavfall och farligt avfall). Jämförelse
år 2020.

Delmål 1.2
Matsvinn från kommunens verksamheter ska minska med 20 procent till år 2030.
Åtgärder och uppföljning

Ansvar

Ekonomi

Organisation,
avdelning

Liten: 0–50 tkr
Mellan: 50–200 tkr
Stor: 200<tkr

4. Regelbundet arbeta med mätning och
återrapportering av matsvinn i skolmatsalar.

Arvika kommun,
Kost

Liten

Drift

5. Öka medvetenheten om matsvinn hos lärare,
elever, vårdpersonal och brukare genom minst
en informationsinsats per år.

Arvika kommun,
Lärande och
stöd
Vård och
omsorg
Arvika kommun,
Lärande och
stöd, Förskola
och Grundskola

Liten

Drift

Mellan

Drift

6. Utred och implementera ett smidigt system
för enkel frånvarorapportering av elever i skola
och förskola (för föräldrar) med direkt koppling
till tillagningskök senast år 2025.

Drift eller
investering
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7. Utred möjligheten att sälja överbliven mat
som matlådor senast år 2023.
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Arvika kommun,
Kost

Liten

Drift

8. Utred möjligheten till förbättrad
Arvika kommun,
kommunikationen mellan tillagningskök och
Kost
mottagningskök för att minska matsvinnet
senast år 2024.
Uppföljning: Årligen uppföljning av mätvärden. Jämförelse år 2022.

Liten

Drift

Delmål 1.3
Förutsättningarna till återbruk ska öka inom kommunen och kommunala bolag till år 2027.
Åtgärder och uppföljning

Ansvar

Ekonomi

Organisation,
avdelning

Liten: 0–50 tkr
Mellan: 50–200 tkr
Stor: 200<tkr

9. Utred möjligheten att implementera en
Teknik i Väst,
Mellan
digital plattform och organisation för
Renhållning
återbrukade möbler och andra produkter för
med stöd av
internt och externt återbruk samt eventuellt
AMI1
delning/hyra, senast år 2025.
10. Uppdatera interna rutiner och
Arvika/Eda
Liten
kommunicera kommunens inköpspolicy internt kommun, Inköp
med fokus på återbruk och hållbara inköp
senast år 2023.
11. Genomför intern utbildning för
Arvika/Eda
Liten
projektledare och upphandlare, i gällande
kommun, Inköp
regelverk för försäljning och överlåtelse av
kommunal egendom.
Uppföljning: Målet anses vara uppfyllt när samtliga åtgärder är genomförda.

Drift eller
investering
Drift

Drift

Drift

Delmål 1.4
Förutsättningarna till återanvändning och materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall
inklusive jord- och schaktmassor ska öka till år 2027.
Åtgärder och uppföljning

Ansvar

Ekonomi

Organisation, avdelning

Liten: 0–50 tkr
Mellan: 50–200 tkr
Stor: 200<tkr

12. Utse ansvarig och ta fram en
Arvika kommun,
Liten
masshanteringsplan för lokal hantering och
Samhällsbyggnad
återvinning av massor senast år 2026.
13. Se över interna rutiner för hantering av
Arvika Fastighet,
Liten
bygg- och rivningsavfall i syfte att öka återbruk Lokaler och
och materialåtervinning senast år 2025.
bostäder
14. Se över rutiner för tillsyn av
Arvika kommun,
Liten
avfallshanteringen vid bygg- och
Miljöstaben
rivningsverksamhet.
Uppföljning: Målet anses vara uppfyllt när samtliga åtgärder är genomförda.

1

Arbetsmarknads- och integrationsenheten, Arvika kommun

Drift eller
investering
Drift

Drift

Drift
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MÅLOMRÅDE 2: HÅLLBAR OCH SÄKER AVFALLSHANTERING

Delmål 2.1
Mängden restavfall ska minska med 30 procent till år 2030.
Åtgärder och uppföljning

Ansvar

Ekonomi

Organisation, avdelning

Liten: 0–50 tkr
Mellan: 50–200 tkr
Stor: 200<tkr

Drift eller
investering

15. Utarbeta utbyggnadsplan för
fastighetsnära insamling från hushåll senast
den 30 september år 2023, i enlighet med
Naturvårdsverkets riktlinjer.

Teknik i Väst,
Renhållning

Liten

Drift

16. Förbättra sorteringen av matavfall i
miljöhusen genom lämpliga insatser samt
fortsätt att införa matavfallsortering för de
hushåll som inte har tillgång till detta, till år
2026.
17. Alla hyresgäster i flerfamiljshus som ägs av
kommunala fastighetsbolaget ska ha tillgång
till fastighetsnära källsortering till år 2026.

Arvika Fastighet,
bostäder

Liten

Drift

Arvika Fastighet,
Bostäder

Stor

Investering

18. Utred möjligheten för en tjänst för
tvättning av sopkärl senast år 2023.

Teknik i Väst,
Renhållning

Liten

Drift

19. Alla elever i årskurs 2 ska ha fått
undervisning i källsortering, till exempel med
hjälp av sopsamlarmonster.

Arvika kommun,
Lärande och stöd,
Grundskola

Liten

Drift

20. Utred fler insamlingsmöjligheter för
återvinning av textilier.

Teknik i Väst,
Renhållning

Liten

Drift

21. Utred möjligheten till att öka sorteringen i
det som slängs i sopsäck på
återvinningscentralen, till exempel genom
projekt Töm säcken, senast år 2024.
22. Inventera behov av utrustning för
källsortering i skolor, förskolor och
vårdinstanser, för underlag till
investeringsbeslut, senast år 2023.
23. Ta fram ett helhetskoncept för införandet
av källsortering i kommunala verksamheter.
Bör innefatta information till personal, rutiner
och organisation, senast år 2023.

Teknik i Väst,
Renhållning

Liten

Drift

Arvika kommun,
Lärande och stöd
Vård och omsorg

Liten

Drift

Teknik i Väst,
Renhållning
med stöd av
respektive
verksamhet
Arvika Fastighet,
Lokaler

Liten

Drift

24. Inventera behov av ny- eller
Liten
Drift
ombyggnation av soprum/miljöhus för att
möjliggöra källsortering i verksamhetslokaler
senast år 2023.
Uppföljning: årligen uppföljning genom nyckeltal i Avfall Web (insamlat restavfall per person,
kg/person). Jämförelse år 2020.
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Delmål 2.2
Andelen farligt avfall och elektronikavfall i kommunalt avfall ska minska med 50 procent till år
2030.
Åtgärder och uppföljning

Ansvar

Ekonomi

Organisation, avdelning,
befattning

Liten: 0–50 tkr
Mellan: 50–200 tkr
Stor: 200<tkr

Drift eller
investering

25. Utöka möjligheten att lämna farligt avfall
Teknik i Väst,
Mellan
Investering
på fler insamlingsplatser, till exempel
Renhållning
livsmedelsbutiker (till exempel EL:IN,
Samlaren).
Uppföljning: Följs upp vart fjärde år genom plockanalys av restavfallet (i Avfall web, andel farligt
avfall, inklusive batterier och elektronikavfall, i restavfall (%)). Jämförelse år 2018.

Delmål 2.3
Kommunen tar ansvar för de nedlagda deponierna genom att identifiera och genomföra
åtgärder senast år 2030.
Åtgärder och uppföljning

Ansvar

Ekonomi

Organisation, avdelning

Liten: 0–50 tkr
Mellan: 50–200 tkr
Stor: 200<tkr

Drift eller
investering

26. Uppdatera riskklassningen/inventeringen
Arvika kommun,
Liten
Drift
för att identifiera vilka åtgärder som bör vidtas Samhällsbyggnad
vid kommunens nedlagda deponier för
underlag till beslut senast år 2025.
Uppföljning: Målet anses vara uppfyllt när riskklassningen/inventeringen är uppdaterad med fokus på
åtgärder.
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MÅLOMRÅDE 3: GOD SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET

Delmål 3.1
Kommuninvånarna ska vara nöjda med avfallshanteringen i kommunen.
Åtgärder och uppföljning

Ansvar

Ekonomi

Organisation, avdelning,
befattning

Liten: 0–50 tkr
Mellan: 50–200 tkr
Stor: 200<tkr

Drift eller
investering

27. Utred möjligheten att samla in grovavfall Teknik i Väst,
Liten
Drift
och återbruk närmare kunden senast år
Renhållning
2026.
28. Undersök möjligheten till utökade
Teknik i Väst,
Liten
Drift
öppettider på återvinningscentralerna,
Renhållning
bemannade eller obemannade, senast år
2024.
29. Servicen till kommuninvånarna gällande Teknik i Väst,
Liten
Drift
insamling av förpackningar ska inte
Renhållning
försämras när kommunerna tar över
insamlingssansvaret den 1 januari år 2024.
Uppföljning: Vart tredje år genom Nöjd kundindex för renhållningen (Kritik på Teknik) med följande
frågor: är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtningen av hushållsavfall vid din bostad?
(%), är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar att lämna avfall på kommunens
återvinningscentral? (%).
Målet anses vara uppnått om medelvärdet på nöjdhet gällande hämtning av hushållsavfall och
möjlighet att lämna avfall på ÅVC, samt nöjdhet gällande möjlighet att lämna farligt avfall på ÅVC, är
högre än Sverigemedel (år 2019: Sverige medelvärde 79,5 %, Arvika medelvärde 86,5 %)

Delmål 3.2
Information om sortering av avfall finns tillgänglig för alla kommuninvånare.
Åtgärder och uppföljning

Ansvar

Ekonomi

Organisation, avdelning,
befattning

Liten: 0–50 tkr
Mellan: 50–200 tkr
Stor: 200<tkr

Drift eller
investering

30. Kommunicera löpande till
Teknik i Väst,
Liten
Drift
kommuninvånarna hur de kan förebygga att Renhållning
avfall uppstår genom till exempel nudging.
31. Utred möjligheten till en digital
Teknik i Väst,
Liten
Drift
sorteringsguide, till exempel på
Renhållning
återvinningscentralen, senast år 2025.
32. Ta fram ett enkelt informationsmaterial
Teknik i Väst,
Liten
Drift
för personer med lässvårigheter eller för
Renhållning
personer med svenska som andraspråk,
senast år 2024.
Uppföljning: Vart tredje år genom Nöjd kundindex för renhållningen (Kritik på Teknik) med följande
frågor: Tycker du att du är tillräckligt informerad om var du ska lämna ditt farliga avfall? (%), Tycker
du att du är tillräckligt informerad om hur du ska sortera ditt avfall? (%)
Målet anses uppnått om medelvärdet, att kunder tycker att de är tillräckligt informerade om vart de
ska lämna sitt farliga avfall samt hur de ska sortera sitt avfall, är högre än Sverigemedel. (Resultat år
2019: Sverige 81,5 %, Arvika 84, 5 %)
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MÅLOMRÅDE 4: INGEN NEDSKRÄPNING

Delmål 4.1
Skapa förutsättningar för minskad nedskräpning i såväl stadsmiljö som i naturen till år 2027.
Åtgärder och uppföljning

Ansvar

Ekonomi

Organisation, avdelning,
befattning

Liten: 0–50 tkr
Mellan: 50–200 tkr
Stor: 200<tkr

33. Utred lämplig metod för uppföljning av Arvika kommun,
Liten
nedskräpningsmål, till exempel genom
Park
skräpmätningar.
34. Årligen engagera skolelever,
Teknik i Väst,
Liten
föreningar, företag, kommunen och
Renhållning
allmänheten i städaktiviteter och
städevenemang såsom
skräpplockardagarna.
35. Ta fram och redogör för kostnader för
Arvika Fastighet,
Liten
nedskräpning senast år 2023.
Park
Kommunicera resultatet med allmänheten.
36. Utred och optimera papperskorgars
Arvika kommun,
Liten
placering och utformning i syfte att minska Samhällsbyggnad
nedskräpningen, inklusive rastplatser och
parkeringsplatser, senast år 2023.
37. Uppmuntra invånare till att ”kasta
Arvika kommun,
Liten
rätt”, så kallad nudging, genom till exempel Samhällsbyggnad
foliering av papperskorgar eller andra
nudging-metoder, senast år 2024.
Uppföljning: Målet anses vara uppfyllt när samtliga åtgärder är genomförda.

Drift eller
investering
Drift

Drift

Drift

Drift

Drift

