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BILAGA 1 

Ansvarsfördelning 

indikatorer 
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Inledning 

Kommunfullmäktige i respektive kommun har det övergripande ansvaret för den gemensamma kretsloppsplanen, 

dess efterlevnad samt uppföljningen. 

Den nämnd, förvaltning eller kommunalt bolag som har störst möjlighet att påverka indikatorerna så att de uppfyller 

målen, är ansvarig för att bevaka och driva på så att åtgärder genomförs och rapporterar in dessa i kommunens 

uppföljningssystem. I denna bilaga under benämningen Åtgärdsarbete framgår vilka nämnder, förvaltningar eller 

kommunala bolag som ansvarar för vilken indikator. I de fall som flera nämnder eller förvaltningar utpekas har alla ett 

ansvar för indikatorn och ska redovisa sin del i kommunens uppföljningssystem. 

Den nämnd eller förvaltning som ansvarar för att följa upp och göra kommunens sammantagna bedömning av 

indikatorn och dess indikatorvärde, återfinns i denna bilaga under benämningen Uppföljning. Uppföljningen och 

bedömningen sker efter att åtgärdsarbetet har rapporterats in i uppföljningssystemet. Endast en ansvarig nämnd eller 

förvaltning finns per indikator.  
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Kävlinge   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: Bygg- och miljönämnden 

Uppföljning: Bygg- och miljönämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen, KKB och 
KKL 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete: Omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden 

Uppföljning: Omsorgsnämnden  

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  
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Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

 

Kävlinge 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: Bygg- och miljönämnden 

Uppföljning: Bygg- och miljönämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 
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Lomma   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Uppföljning: Miljö- och byggnadsnämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden  

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden  

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete: Barn- och 
utbildningsnämnden  

Uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 
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Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 
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Lomma 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Uppföljning: Miljö- och byggnadsnämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Simrishamn   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund samt Samhälls- och 
byggnadsförvaltningen 

Uppföljning: Ystad Österlenregionens 
miljöförbund 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Ökrab 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Ökrab 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: Kommunledningen, 
samhällsbyggnadsnämnden samt Ökrab 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete: Barn- och 
ungdomsnämnden, kostenheten samt 
Ökrab 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Ökrab 
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Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Ökrab 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

 

Simrishamn 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Uppföljning: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 
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Sjöbo   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden  

Uppföljning: Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden samt vård- 
och omsorgsnämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden, tekniska 
nämnden samt vård- och omsorgsnämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden och tekniska 
nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

 

Sjöbo 

  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden  

Uppföljning: Samhällsbyggnadsnämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden och 
tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden och 
tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden, tekniska 
nämnden samt vård- och omsorgsnämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden, tekniska 
nämnden samt vård- och omsorgsnämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden, tekniska 
nämnden samt vård- och omsorgsnämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden, tekniska 
nämnden samt vård- och omsorgsnämnden 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 
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Skurup   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: Myndighetsnämnden för 
miljö och byggnad 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande 
staben 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande 
staben 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande 
staben 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Individ- och 
omsorgsförvaltningen 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete: Serviceförvaltningen 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande 
staben 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande 
staben 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav och 
Kommunövergripande staben 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 



 

13 
 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: Serviceförvaltningen 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande 
staben 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande 
staben 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 
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Skurup 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: Myndighetsnämnden för 
miljö och byggnad 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Serviceförvaltningen 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: Serviceförvaltningen 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande 
staben 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande 
staben 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande 
staben 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande 
staben 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande 
staben 

Uppföljning: Kommunövergripande staben 
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Svedala   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: Bygg- och miljönämnden 

Uppföljning: Bygg- och miljönämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden  

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden, 
socialnämnden och utbildningsnämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: Bygg- och miljönämnden, 
kommunstyrelsen samt tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Svedala 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: Bygg- och miljönämnden 

Uppföljning: Bygg- och miljönämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden  

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Tomelilla   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund och Byggnadsnämnden  

Uppföljning: Ystad Österlenregionens 
Miljöförbund 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Ökrab 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Ökrab 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: Kommunledningen, 
samhällsbyggnadsnämnden och Ökrab 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden, 
kostenheten samt Ökrab 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Ökrab 
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Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

  



 

21 
 

Tomelilla 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Uppföljning: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: Samhällbyggnadsnämnden 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: Samhällbyggnadsnämnden 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 
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Trelleborg   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppföljning: Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden, teknisk 
servicenämnd och kommunala bolag 

Uppföljning: Samhällsbyggnadsnämnden 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunledningsförvaltningen, 
Kommunstyrelsen 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete: Bildningsnämnden och 
socialnämnden 

Uppföljning: Bildningsnämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav, Teknisk 
servicenämnd 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 
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Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden, teknisk 
servicenämnd och kommunala bolag 

Uppföljning: Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 
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Trelleborg 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppföljning: Samhällsbyggnadsnämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd  

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd  

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd  

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 
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Vellinge   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Teknisk nämnd 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Uppföljning: Teknisk nämnd 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden och 
samhällsbyggnadsavdelningen och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete: Utbildningsnämnden och 
omsorgsnämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden och 
samhällsbyggnadsavdelningen 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Vellinge 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Ystad   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Ledning och utveckling 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Uppföljning: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Ledning och utveckling, 
Kultur och utbildning samt 
Samhällsbyggnad 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Ledning och utveckling, 
Kultur och utbildning samt 
Samhällsbyggnad 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad 
och Ystadbostäder AB 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad, 
Ystadbostäder AB och Ystads 
Industrifastigheter AB 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Ledning och utveckling 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete: Kultur och utbildning, 
Samhällsbyggnad samt Social omsorg 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Ledning och utveckling, 
Kultur och utbildning samt 
Samhällsbyggnad 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 
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Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Ledning och utveckling, 
Kultur och utbildning samt 
Samhällsbyggnad 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Ledning och utveckling, 
Kultur och utbildning, Samhällsbyggnad, 
Social omsorg samt Ystadbostäder AB 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Ledning och utveckling, 
Kultur och utbildning, Samhällsbyggnad, 
Social omsorg samt Ystadbostäder AB 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Ystad 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Uppföljning: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Kultur och utbildning, 
Samhällsbyggnad, Social omsorg, Ystad 
Hamn Logistik AB, Ystadbostäder AB samt 
Ystad Industrifastigheter AB 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: Kultur och utbildning, 
Samhällsbyggnad, Social omsorg samt 
Ystad Hamn Logistik AB 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad 
och Ystadbostäder AB 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad 
och Ystadbostäder AB 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad 
och Ystadbostäder AB 
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Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: Kultur och utbildning, 
Samhällsbyggnad, Social omsorg, Ystad 
Hamn Logistik AB, Ystadbostäder AB samt 
Ystad Industrifastigheter AB 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

 


