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Datum

2017-11-29
Diarienummer

       

Vård- och omsorgsnämnden
Åsa Engberg

Vård- och omsorgsnämnden

Tid: Onsdagen den 29 november 2017, kl. 14:15 

Plats: Brunnsvik

Ärenden Dnr

1 Information inför heldagen med vård- och 
omsorgsnämnden

2 Upprop
3 Val av justerare 
4 Extra ärenden
5 Ekonomisk uppföljning tom september 2017 2017/2
6 Ekonomisk uppföljning t o m oktober 2017 2017/2
7 Remiss av kommunal plan för avfallsförebyggande 

och hållbar avfallshantering 2018-2022
2017/136

8 Motion - Effektivare nyttjande av kommunägda 
lokaler

2017/73

9 Ej verkställda beslut.Vård- och omsorgsnämndens 
rapport angående antal beslut om bistånd som inte 
verkställts under 2017

2017/1

10 Redovisning sjukfrånvaro 2017/3
11 Lss-Statistik 2017/119
12 Rapport till nämnd – beslutad schablontid och utförd 

tid i hemtjänst.
2017/151

13 Information från förvaltningen
14 Information från ordförande
15 Delegationer som ska redovisas på nämnd 2017/126
16 Meddelanden som ska redovisas på nämnden 2017/125

Gruppmöten inför nämnden startar kl 13:15, lokaler meddelas 
samma dag som mötet.

Åsa Bergkvist
ordförande

Åsa Engberg
nämndsekreterare
Om ni har förhinder meddela 
mig på 0240- 86685 eller 
asa.engberg@ludvika.se
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Välkomna till heldagen med Vård- och omsorgsnämnden den 29 november på Brunnsvik 
 

kl 08.30 - 08.45  Ordförande Åsa inleder och hälsar välkomna 

kl 08.45 -  09.45  Presentation av KommunRehab  

kl 09:45 – 10.00  Kaffe och smörgås 

kl 10.00 - 10.20  Visning av robotkatterna 

kl 10.20 - 11.00  Mini mässa med olika saker som brukare använder i sin vardag, robotkatterna,  

                             och trygghetslarm. 

kl 11.00 - 12.00  Sjuksköterskeorganisationen.  

kl 12.15 - 13.15  Serveras lunch i storstugan. 

kl 13. 15 - 14.15 Gruppmöten inför nämnden 

kl 14:15 -       Då börjar vård- och omsorgsnämnden. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)
Datum
2017-11-13

Diarienummer
Von 2017/2 - 04

Thomas Holm

Budgetuppföljning januari – september 2017

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 
januari-september 2017.

Beskrivning av ärendet
I redovisningen för januari-september visar förvaltningen ett ekonomiskt 
överskott på 1 125 tkr inklusive kostverksamheten.   

I bilaga till budgetuppföljningen har förvaltningen redovisat poster som vid 
tidpunkten inte fanns med i redovisningen. 

Med de kända posterna som inte finns med i redovisningen blir det beräknade 
resultatet ett överskott på 8 843 tkr för perioden januari-september 2017.

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Beslut skickas till
Stöd- och styrning ekonom
Akt
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Datum

2017-11-22
Sida

1 (9)

Vård- och omsorgsförvaltningen
Thomas Holm, Ekonom

thomas.holm@ludvika.se

Budgetuppföljning jan-sep 2017

Årsbudget Periodbudget
Utfall
period Resultat

Föregåend
e period Kommentarer

Särskilt Skogen 26 903 20 358 20 488 -130  -188 
boende Biskopsgården 14 794 11 189 10 512 677 552
Äldre Solsidan 14 612 11 051 11 168 -117  -108  Personalkostnader över budget p g a timvik

Granliden 29 781 22 541 22 613 -72  243
Solgärde 24 886 18 831 18 678 153 65
Säfsgården 15 011 11 356 11 282 74 -65 
Kvarngatan 8 971 6 786 7 079 -293  -235  Personalkostnader över budget, 518 tkr
Milan 13 945 10 543 11 577 -1 034  -887  Tomhyror 385 tkr, högre perskostn än budget
Ängsgården 10 932 8 274 8 932 -658  -633  325 tkr minskade intäkter, 350 tkr pers kostn över budget
HSL Ssk/rehab 30 355 22 760 22 765 -5  700

Summa särskilt boende -1 405  -556 
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Datum

2017-11-22
Sida

2 (9)

Årsbudget
Periodbudge
t

Utfall
period Resultat

Föregåend
e period Kommentarer

Ordinärt Nattpatrull 10 328 7 864 8 168 -304  -218  Perskostn 200 tkr över budget
boende Larmcentral 3 207 2 446 2 268 178 179

Norra 13 883 10 571 10 818 -247  -114  På väg mot budget i balans
Högberget 15 483 11 795 12 250 -455  -323  Perskostn högre p g a ej budgeterade timvik
Södra 11 073 8 432 9 777 -1 345  -1 215  Personalkostn 1 000 tkr övet budget
Lingongården 12 828 9 761 9 222 539 582
Grängesberg 10 316 7 852 8 080 -228  -158  Pers kostn 160 tkr över budget
Sunnansjö 11 260 8 573 9 799 -1 226  -1 078  Personal- och vik kostnader 1 100 tkr över budget
Fredriksberg 3 169 2 413 2 619 -206  -143  Att jämföras med Säfsgården
Lagunen 7 861 5 909 6 719 -810  -715  Lägre intäkter, 100 tkr, personal, vik 700 tkr över budget
Demensteam/Ljungen 5 710 4 290 3 591 699 680
Med färdigbehandlade 72 -72  -72  Ej budgeterat
HSL ssk/rehab, hemsjukv 13 882 10 406 7 175 3 231 2 863
Övrigt äldreomsorg 626 522 483 39 0
Områdeschef ÄO/Hemsjukvård14 173 10 194 10 883 -689  -422  Personalkostnader över budget, ej budg sommarvik

Summa ordinärt boende -896  -154 
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Datum

2017-11-22
Sida

3 (9)

Årsbudget
Periodbudge
t

Utfall
period Resultat

Föregåend
e period Kommentarer

Psykiatri
Externa placeringar 3 237 2 426 2 142 284 291
Blomstervägen 5 903 4 464 4 881 -417  -463  1 extra korttidsplats, ökad bemanning
Ljunghällsvägen 4 722 3 576 3 751 -175  -152  300 tkr minskade intäkter
Marnäsgatan 36-38 4 064 3 082 3 081 1 4
Vindelgatan 3 849 2 923 2 984 -61  -39 
Boendestöd 4 495 3 419 3 277 142 137
Knuten 2 657 1 984 2 075 -91  -50 

Summa psykiatri -317  -272 
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Datum

2017-11-22
Sida

4 (9)

Årsbudget
Periodbudge
t

Utfall
period Resultat

Föregåend
e period Kommentarer

LSS
Externa placeringar 8 619 6 462 7 707 -1 245  -1 495  Täcks delvis av E-gatan
Marnäsgatan 34 6 028 4 576 4 355 221 219
Ludvika gård 6 255 4 751 4 081 670 659
Klövervägen 6 180 4 696 4 340 356 371
Kolbottenvägen 5 4 492 3 410 3 501 -91  -52 
Kolbottenvägen 6 5 259 3 995 4 008 -13  -11 
Kolbottenvägen 8 4 220 3 204 3 224 -20  6
Timmermansvägen 6 593 5 012 4 666 346 360
BoU Engelbrektsgatan 5 574 4 233 2 127 2 106 1 938 Överskottet ska delvis täcka underskottet på ext plac
BoU Ängen 790 595 361 234 216
BoU Regnbågen 4 158 3 130 1 882 1 248 1 149
Daglig verksamhet 14 143 10 498 9 372 1 126 883 1 extra årsarbetare p g  a  fler brukare, ännu ej tillsatt
Fritidspedagoger 1 921 1 443 1 052 391 351
Personlig assistans extern 17 826 13 367 12 984 383 24
Personlig assistans egen regi 22 750 17 658 17 551 107 -41  Stor eftersläpning av intäkter från FK
Externa sjuklöner 2 200 1 649 949 700 574
Övrigt LSS/Psykiatri 3 198 2 399 2 388 11 98
Områdeschef LSS/Psykiatri 6 647 4 599 4 316 283 595

Summa LSS 6 813 5 844

Årsbudget
Periodbudge
t

Utfall
period Resultat

Föregåend
e period Kommentarer
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Datum

2017-11-22
Sida

5 (9)

Kostverksamhet
Område 1 12 405 9 314 9 405 -91  47
Område 2 17 978 13 495 12 820 675 869
Område 3 16 864 12 664 10 624 2 040 1 964 Ej utnyttjade vik timmar vid sjukfrånvaro
Kostchef 3 036 2 318 2 107 211 166
Förv chef 744 558 502 56 49

Summa kostverksamhet 2 891 3 095

Årsbudget
Periodbudge
t

Utfall
period Resultat

Föregåend
e period Kommentarer

Gemensamt
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Datum

2017-11-22
Sida

6 (9)

Politisk verksamhet 910 683 601 82 59
Gem administration 25 649 19 232 18 145 1 087 1 120
Föreningsverksamhet 614 614 608 6 6 Utbetalt jan 2017
Kapitalkostnader samtliga verksamheter 918 685 858 -173  -147  Ev underskott kompenseras i årsbokslutet

Budgetram KF
Total 558 527 Summa gemensamt 1 002 1 038
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Utfall jan-sep 2017, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad

Text Jan 17- Dec 17 Jan 17-Sep 17 Jan 17-Sep 17
Externa intäkter -66 411 000 -49 713 000 -46 612 540 -3 100 460
Interna intäkter -62 862 000 -50 636 000 -33 080 183 -17 555 817
Intäkter totalt -129 273 000 -100 349 000 -79 692 723 -20 656 277

Personalkostn 480 414 000 364 712 000 362 429 227 2 282 773
Lokalhyra 36 414 000 27 302 000 27 370 610 -68 610
Kapitalkostnader 918 000 685 000 880 031 -195 031
Övriga kostnader 170 054 000 130 201 000 110 437 916 19 763 084
Kostnader totalt 687 800 000 522 900 000 501 117 784 21 782 216

RESULTAT 558 527 000 422 551 000 421 425 061 1 125 939

Utfall jan-sep 2017, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 17- Dec 17 Jan 17-Sep 17 Jan 17-Sep 17
Externa intäkter -57 587 000 -43 172 000 -40 468 160 -2 703 840
Interna intäkter -62 862 000 -50 636 000 -33 059 095 -17 576 905
Intäkter totalt -120 449 000 -93 808 000 -73 527 255 -20 280 745

Personalkostnader 449 619 000 341 626 000 339 680 768 1 945 232
Lokalhyra 35 490 000 26 609 000 26 545 463 63 537
Kapitalkostnader 918 000 685 000 858 021 -173 021
Övriga kostnader 141 922 000 109 090 000 92 410 253 16 679 747
Kostnader totalt 627 949 000 478 010 000 459 494 505 18 515 495

RESULTAT 507 500 000 384 202 000 385 967 250 -1 765 250 

Utfall jan-sep 2017, belopp i kr, Vård och omsorg, Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 17- Dec 17 Jan 17-Sep 17 Jan 17-Sep 17
Externa intäkter -8 824 000 -6 541 000 -6 144 379 -396 621
Interna intäkter -21 088 21 088
Intäkter totalt -8 824 000 -6 541 000 -6 165 467 -375 533

Personalkostnader 30 795 000 23 086 000 22 748 459 337 541
Lokalhyra 924 000 693 000 825 147 -132 147
Kapitalkostnader 22 010 -22 010
Övriga kostnader 28 132 000 21 111 000 18 027 664 3 083 336
Kostnader totalt 59 851 000 44 890 000 41 623 280 3 266 720

RESULTAT 51 027 000 38 349 000 35 457 813 2 891 187
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Utfall sep 2017, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 17- Dec 17 Sep 17-Sep 17 Sep 17-Sep 17
Externa intäkter -66 411 000 -5 511 000 -310 604 -5 200 396
Interna intäkter -62 862 000 -3 723 000 -4 518 948 795 948
Intäkter totalt -129 273 000 -9 234 000 -4 829 552 -4 404 448

Personalkostn 480 414 000 45 101 000 41 672 297 3 428 703
Lokalhyra 36 414 000 3 035 000 3 037 677 -2 677
Kapitalkostnader 918 000 74 000 102 282 -28 282
Övriga kostnader 170 054 000 12 612 000 12 695 767 -83 767
Kostnader totalt 687 800 000 60 822 000 57 508 023 3 313 977

RESULTAT 558 527 000 51 588 000 52 678 471 -1 090 471 

Utfall sep 2017, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 17- Dec 17 Sep 17-Sep 17 Sep 17-Sep 17
Externa intäkter -57 587 000 -4 795 000 336 989 -5 131 989
Interna intäkter -62 862 000 -3 723 000 -4 515 749 792 749
Intäkter totalt -120 449 000 -8 518 000 -4 178 760 -4 339 240

Personalkostnader 449 619 000 42 535 000 39 079 347 3 455 653
Lokalhyra 35 490 000 2 958 000 2 945 994 12 006
Kapitalkostnader 918 000 74 000 99 749 -25 749
Övriga kostnader 141 922 000 10 260 000 10 248 111 11 889
Kostnader totalt 627 949 000 55 827 000 52 373 201 3 453 799

RESULTAT 507 500 000 47 309 000 48 194 441 -885 441 

Utfall sep 2017, belopp i kr, Vård och omsorg, Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 17- Dec 17 Sep 17-Sep 17 Sep 17-Sep 17
Externa intäkter -8 824 000 -716 000 -647 493 -68 507
Interna intäkter -3 200 3 200
Intäkter totalt -8 824 000 -716 000 -650 693 -65 307

Personalkostnader 30 795 000 2 566 000 2 592 951 -26 951
Lokalhyra 924 000 77 000 91 683 -14 683
Kapitalkostnader 2 433 -2 433
Övriga kostnader 28 132 000 2 352 000 2 447 836 -95 836
Kostnader totalt 59 851 000 4 995 000 5 134 903 -139 903

RESULTAT 51 027 000 4 279 000 4 484 210 -205 210 
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Korrigeringar nettokostnad VoO sep 2017

Redovisad nettokostnad 1 125 939

Leasing hjälpmedel sep, rehab och hemsjukvård -650 000 

Omställning till mer ekologiska livsmedel, kostenheten-300 000 

Stimulansmedel ökad bemanning inom ÄO jun-sep 4 343 000

Externa placeringar psykiatri, ext sjuklöner -875 000 

Fordran Försäkringskassan pers ass,18 000 tim 5 200 000

Justerad nettokostnad jan-sep 8 843 939
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)
Datum
2017-11-13

Diarienummer
Von 2017/2 - 04

Thomas Holm

Budgetuppföljning januari – oktober 2017

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 
januari-oktober 2017.

Beskrivning av ärendet
I redovisningen för januari-oktober visar förvaltningen ett ekonomiskt 
överskott på 651 tkr inklusive kostverksamheten.   

I bilaga till budgetuppföljningen har förvaltningen redovisat poster som vid 
tidpunkten inte fanns med i redovisningen. 

Med de kända posterna som inte finns med i redovisningen blir det beräknade 
resultatet ett överskott på 7 544 tkr för perioden januari-oktober 2017.

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Beslut skickas till
Stöd- och styrning ekonom
Akt
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Datum

2017-11-22
Sida

1 (9)

Vård- och omsorgsförvaltningen
Thomas Holm, Ekonom

thomas.holm@ludvika.se

Budgetuppföljning jan-okt 2017

Årsbudget Periodbudget
Utfall
period Resultat

Föregåend
e period Kommentarer

Särskilt Skogen 26 903 22 503 22 637 -134  -130 
boende Biskopsgården 14 794 12 371 11 619 752 677
Äldre Solsidan 14 612 12 217 12 343 -126  -117  Personalkostnader över budget p g a timvik

Granliden 29 781 24 912 24 978 -66  -72 
Solgärde 24 886 20 814 20 668 146 153
Säfsgården 15 011 12 555 12 481 74 74
Kvarngatan 8 971 7 493 7 785 -292  -293  Tomhyror 170 tkr, perskostn 120 tkr
Milan 13 945 11 646 12 780 -1 134  -1 034  Perskostn 475 tkr, tomhyror, 440 tkr, vik 130 tkr
Ängsgården 10 932 9 131 9 861 -730  -658  355 tkr minskade intäkter, 350 tkr pers kostn över budget
HSL Ssk/rehab 30 355 25 286 25 356 -70  -5 

Summa särskilt boende -1 580  -1 405 
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Datum

2017-11-22
Sida

2 (9)

Årsbudget
Periodbudge
t

Utfall
period Resultat

Föregåend
e period Kommentarer

Ordinärt Nattpatrull 10 328 8 658 9 052 -394  -304  Perskostn 290 tkr över budget
boende Larmcentral 3 207 2 692 2 489 203 178

Norra 13 883 11 641 12 027 -386  -247  Vik 500 tkr över budget
Högberget 15 483 12 983 13 510 -527  -455  Personalkostnader 700 tkr över budget
Södra 11 073 9 284 10 679 -1 395  -1 345  Personalkostn inkl vik 1 720 tkr över budget
Lingongården 12 828 10 752 10 112 640 539
Grängesberg 10 316 8 649 8 881 -232  -228  Pers kostn 160 tkr över budget
Sunnansjö 11 260 9 440 10 792 -1 352  -1 226  Personal- och vik kostnader 1 380 tkr över budget
Fredriksberg 3 169 2 658 2 886 -228  -206  400 tkr över personalkostn inkl vikarier
Lagunen 7 861 6 555 7 438 -883  -810  Lägre intäkter, 130 tkr, personal, vik 700 tkr över budget
Demensteam/Ljungen 5 710 4 750 4 051 699 699
Med färdigbehandlade 72 -72  -72  Ej budgeterat
HSL ssk/rehab, hemsjukv 13 882 11 562 7 877 3 685 3 231
Övrigt äldreomsorg 626 522 489 33 39
Områdeschef ÄO/Hemsjukvård14 173 11 812 12 045 -233  -689  Personalkostnader över budget, ej budg sommarvik

Summa ordinärt boende -442  -896 
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Datum

2017-11-22
Sida

3 (9)

Årsbudget
Periodbudge
t

Utfall
period Resultat

Föregåend
e period Kommentarer

Psykiatri
Externa placeringar 3 237 2 695 2 489 206 284
Blomstervägen 5 903 4 934 5 333 -399  -417  1 extra korttidsplats, ökad bemanning
Ljunghällsvägen 4 722 3 951 4 164 -213  -175  Personalkostn inkl vik 200 tkr
Marnäsgatan 36-38 4 064 3 398 3 372 26 1
Vindelgatan 3 849 3 222 3 302 -80  -61 
Boendestöd 4 495 3 766 3 598 168 142
Knuten 2 657 2 203 2 356 -153  -91  Personal, vik 270 tkr

Summa psykiatri -445  -317 
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Datum

2017-11-22
Sida

4 (9)

Årsbudget
Periodbudge
t

Utfall
period Resultat

Föregåend
e period Kommentarer

LSS
Externa placeringar 8 619 7 180 8 504 -1 324  -1 245  Täcks delvis av E-gatan
Marnäsgatan 34 6 028 5 045 4 770 275 221
Ludvika gård 6 255 5 236 4 506 730 670
Klövervägen 6 180 5 175 4 781 394 356
Kolbottenvägen 5 4 492 3 759 3 846 -87  -91 
Kolbottenvägen 6 5 259 4 404 4 439 -35  -13 
Kolbottenvägen 8 4 220 3 531 3 550 -19  -20 
Timmermansvägen 6 593 5 522 5 152 370 346
BoU Engelbrektsgatan 5 574 4 667 2 390 2 277 2 106 Överskottet ska delvis täcka underskottet på ext plac
BoU Ängen 790 659 396 263 234
BoU Regnbågen 4 158 3 468 2 045 1 423 1 248
Daglig verksamhet 14 143 11 694 10 456 1 238 1 126 1 extra årsarbetare p g  a  fler brukare, ännu ej tillsatt
Fritidspedagoger 1 921 1 599 1 175 424 391
Personlig assistans extern 17 826 14 840 15 206 -366  383
Personlig assistans egen regi 22 750 19 229 19 340 -111  107 Stor eftersläpning av intäkter från FK
Externa sjuklöner 2 200 1 832 953 879 700
Övrigt LSS/Psykiatri 3 198 2 665 2 502 163 11
Områdeschef LSS/Psykiatri 6 647 5 548 4 801 747 283

Summa LSS 7 241 6 813

Årsbudget
Periodbudge
t

Utfall
period Resultat

Föregåend
e period Kommentarer
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Datum

2017-11-22
Sida

5 (9)

Kostverksamhet
Område 1 12 405 10 333 10 379 -46  -91 
Område 2 17 978 14 977 14 531 446 675
Område 3 16 864 14 051 11 968 2 083 2 040 Ej utnyttjade vik timmar vid sjukfrånvaro
Kostchef 3 036 2 558 2 292 266 211 Intäkt Migrationsverket 145 tkr
Förv chef 744 620 559 61 56

Summa kostverksamhet 2 810 2 891

Årsbudget
Periodbudge
t

Utfall
period Resultat

Föregåend
e period Kommentarer

Gemensamt
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Datum

2017-11-22
Sida

6 (9)

Politisk verksamhet 910 759 690 69 82
Gem administration 25 649 21 365 20 012 1 353 1 087
Föreningsverksamhet 614 614 608 6 6 Utbetalt jan 2017
Kapitalkostnader samtliga verksamheter 918 759 960 -201  -173  Ev underskott kompenseras i årsbokslutet

Budgetram KF
Total 558 527 Summa gemensamt 1 227 1 002
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Utfall jan-okt 2017, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad

Text Jan 17- Dec 17 Jan 17-Okt 17 Jan 17-Okt 17
Externa intäkter -66 411 000 -55 224 000 -52 188 740 -3 035 260
Interna intäkter -62 862 000 -54 365 000 -37 289 241 -17 075 759
Intäkter totalt -129 273 000 -109 589 000 -89 477 981 -20 111 019

Personalkostn 480 414 000 403 031 000 400 513 580 2 517 420
Lokalhyra 36 414 000 30 337 000 30 420 706 -83 706
Kapitalkostnader 918 000 759 000 984 473 -225 473
Övriga kostnader 170 054 000 142 825 000 124 271 279 18 553 721
Kostnader totalt 687 800 000 576 952 000 556 190 038 20 761 962

RESULTAT 558 527 000 467 363 000 466 712 057 650 943

Utfall jan-okt 2017, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 17- Dec 17 Jan 17-Okt 17 Jan 17-Okt 17
Externa intäkter -57 587 000 -47 967 000 -45 380 794 -2 586 206
Interna intäkter -62 862 000 -54 365 000 -37 262 098 -17 102 902
Intäkter totalt -120 449 000 -102 332 000 -82 642 892 -19 689 108

Personalkostnader 449 619 000 377 379 000 375 293 854 2 085 146
Lokalhyra 35 490 000 29 567 000 29 503 876 63 124
Kapitalkostnader 918 000 759 000 960 032 -201 032
Övriga kostnader 141 922 000 119 451 000 103 867 130 15 583 870
Kostnader totalt 627 949 000 527 156 000 509 624 892 17 531 108

RESULTAT 507 500 000 424 824 000 426 982 000 -2 158 000 

Utfall jan-okt 2017, belopp i kr, Vård och omsorg, Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 17- Dec 17 Jan 17-Okt 17 Jan 17-Okt 17
Externa intäkter -8 824 000 -7 257 000 -6 807 946 -449 054
Interna intäkter -27 143 27 143
Intäkter totalt -8 824 000 -7 257 000 -6 835 089 -421 911

Personalkostnader 30 795 000 25 652 000 25 219 726 432 274
Lokalhyra 924 000 770 000 916 830 -146 830
Kapitalkostnader 0 24 440 -24 440
Övriga kostnader 28 132 000 23 374 000 20 404 150 2 969 850
Kostnader totalt 59 851 000 49 796 000 46 565 146 3 230 854

RESULTAT 51 027 000 42 539 000 39 730 057 2 808 943
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Utfall okt 2017, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 17- Dec 17 Okt 17-Okt 17 Okt 17-Okt 17
Externa intäkter -66 411 000 -5 511 000 -5 576 201 65 201
Interna intäkter -62 862 000 -3 729 000 -4 209 058 480 058
Intäkter totalt -129 273 000 -9 240 000 -9 785 259 545 259

Personalkostn 480 414 000 38 319 000 38 084 354 234 646
Lokalhyra 36 414 000 3 035 000 3 050 096 -15 096
Kapitalkostnader 918 000 74 000 104 442 -30 442
Övriga kostnader 170 054 000 12 624 000 13 833 363 -1 209 363
Kostnader totalt 687 800 000 54 052 000 55 072 255 -1 020 255

RESULTAT 558 527 000 44 812 000 45 286 996 -474 996 

Utfall okt 2017, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 17- Dec 17 Okt 17-Okt 17 Okt 17-Okt 17
Externa intäkter -57 587 000 -4 795 000 -4 912 634 117 634
Interna intäkter -62 862 000 -3 729 000 -4 203 003 474 003
Intäkter totalt -120 449 000 -8 524 000 -9 115 637 591 637

Personalkostnader 449 619 000 35 753 000 35 613 086 139 914
Lokalhyra 35 490 000 2 958 000 2 958 413 -413
Kapitalkostnader 918 000 74 000 102 011 -28 011
Övriga kostnader 141 922 000 10 361 000 11 456 877 -1 095 877
Kostnader totalt 627 949 000 49 146 000 50 130 387 -984 387

RESULTAT 507 500 000 40 622 000 41 014 750 -392 750 

Utfall okt 2017, belopp i kr, Vård och omsorg, Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 17- Dec 17 Okt 17-Okt 17 Okt 17-Okt 17
Externa intäkter -8 824 000 -716 000 -663 567 -52 433
Interna intäkter -6 055 6 055
Intäkter totalt -8 824 000 -716 000 -669 622 -46 378

Personalkostnader 30 795 000 2 566 000 2 471 267 94 733
Lokalhyra 924 000 77 000 91 683 -14 683
Kapitalkostnader 0 2 430 -2 430
Övriga kostnader 28 132 000 2 263 000 2 376 487 -113 487
Kostnader totalt 59 851 000 4 906 000 4 941 867 -35 867

RESULTAT 51 027 000 4 190 000 4 272 245 -82 245 
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Korrigeringar nettokostnad VoO okt 2017

Redovisad nettokostnad 650 943

Leasing hjälpmedel sep, rehab och hemsjukvård -650 000 

Omställning till mer ekologiska livsmedel, kostenheten-300 000 

Stimulansmedel ökad bemanning inom ÄO jun-okt 5 428 000

Externa placeringar psykiatri, ext sjuklöner -885 000 

Fordran Försäkringskassan pers ass (prel mot budget)3 300 000

Justerad nettokostnad jan-okt 7 543 943
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2017-11-14
Diarienummer

Dnr VON 2017.136  

Vård- och omsorgsförvaltningen
Margareta Karlsson, 
margareta.karlsson@ludvika.se 

Ert datum Er referens

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande kommunal plan för avfallsförebyggande och 
hållbar avfallshantering 2018-2022

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående som 
yttrande.

Sammanfattning
WessmanBarken Vatten&Återvinning AB, Ludvika och Smedjebackens 
kommuner har tillsammans tagit fram en ”kommunal plan för avfallsförebyggande och 
hållbar avfallshantering 2018-2022”. Planen har översänts för yttrande till vård- 
och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden vill särskilt uppmärksamma att planen för 
avfallsförebyggande och hållbarhet ska uppmärksamma äldre och 
funktionshindrades möjlighet att bidra till hållbarhet. Planen ska 
uppmärksamma hur information och möjlighet till avfallssortering ska kunna 
ges/genomföras för grupper med funktionshinder.

Det är viktigt att alla ska kunna vara delaktiga i en hållbar avfallshantering.

Margareta Karlsson
förvaltningschef

Beslut skickas till
WessmanBarken Vatten & Återvinning AB 
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From:                                 Erika Brömses
Sent:                                  16 Oct 2017 16:07:46 +0200
To:                                      Erika Brömses
Subject:                             Remiss av kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 
2018-2022
Attachments:                   Utställningsversion Avfallsplan Ludvika-Smedjebacken 2017-10-03_171011.pdf

Remiss av kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018-
2022

Alla kommuner ska enligt miljöbalken ha en avfallsplan. Planen utgör tillsammans med kommunens 
lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska 
fastställas av kommunfullmäktige. 

Ludvika och Smedjebackens kommuner har gemensamt tagit fram ett förslag till plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering (avfallsplan) för åren 2018-2022. Avfallsplanen har 
utarbetats i samverkan med övriga dalakommuner och innebär gemensamma mål med åtgärder som 
genomförs på både regional nivå och på lokal nivå. Planen är också samordnad med länsstyrelsens 
förslag till miljömålsprogram för samma tid. 

Förslaget till avfallsplan bifogas i mailet och finns på webbplatsen www.avfallsplandalarna.se och på 
biblioteken i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Synpunkter på förslaget kan lämnas senast den 30 
november 2017 direkt på webbplatsen www.avfallsplandalarna.se eller via e-post till 
erika.bromses@wbab.se eller post till WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, Frejgatan 5, 777 30 
Smedjebacken. 

Under den kommande planperioden kommer fokus vara att minska avfallsmängderna och öka 
resursutnyttjandet. Ett led i detta är den planerade satsningen ”Dalarna minskar avfallet” vilket kommer 
att innebära att flera samhälls- och verksamhetssektorer kan engageras i förändringen. I planen finns 
även ett förslag till hur uppföljningen ska ske på lokal och regional nivå. Lokalt föreslås en 
avfallsplanegrupp få uppdrag att följa och analysera utveckling. De föreslås även kunna initiera nya 
åtgärder under planperioden.

En mer hållbar konsumtion och avfallshantering är en stor och viktig utmaning. 
Kom gärna med förslag på hur vi kan hjälpas åt för att möta den!

 
Med vänlig hälsning 

Erika Brömses
Återvinningsstrateg
WessmanBarken Vatten & Återvinning AB
0240-309 04, internt 309 04
Växel: 0240-30 900
Besöks- och postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
www.wbab.se
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1 BAKGRUND 
Vi använder idag i genomsnitt 20 ton materiella resurser per person och år. Avfallsmängderna ökar, 
men eftersom vi har blivit allt bättre på att ta hand om avfallet så har deponeringen minskat. 
Ambitionen både inom Sverige och EU är att minska avfallsmängderna och åstadkomma 
resurseffektiva och giftfria kretslopp, vilket är en stor utmaning.  

Avfallshanteringen har under den senaste 25 årsperioden gått från fokus på deponering och 
destruktion till resursutnyttjande och hållbar konsumtion. Sammantaget förbrukas det mer resurser 
såväl globalt som nationellt/regionalt/lokalt än vad som långsiktigt är hållbart. En tydlig förändring 
måste ske för att säkerställa även kommande generationers förutsättningar att leva i ett 
välfärdssamhälle. I samtliga kommuners avfallsplaner i Dalarna avses under den kommande perioden 
fokus läggas på att minska avfallsmängderna och öka resursutnyttjandet. T.ex. genom att bredda 
engagemanget i samhället genom ”Dalarna minskar avfallet – vi tar vårt ansvar”, kopplat till olika 
samhälls- och verksamhetssektorer.  

Varje kommun har ansvar för att det finns en plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering och för att ta hand om avfall som kommunen ansvarar för enligt 
renhållningsordningen. För detta får kommunen ta ut avgifter (taxa) och dessa får tas ut på sådant 
sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.  

Såväl renhållningsordning som avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige.  

Avfallsplanen ska bland annat ange kommunens mål med avfallshanteringen i syfte att uppnå EU:s 
avfallsdirektiv och de nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet.  

Avfallsplanen ska ses som en del i kommunens arbete med att uppnå en hållbar avfallshantering med 
utgångspunkt från EU:s direktiv, nationella miljömål samt olika nationella och regionala planer och 
program såsom det avfallsförebyggande programmet. Planen ska också koordineras med lokala mål 
och program.  

I Dalarna har det gemensamma arbetet med avfallsplanen sedan 2006 koordinerats med de 
regionala miljömålen. Detta arbetssätt kommer att användas även kommande planperiod. 
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2 PLANENS SYFTE OCH PRIORITERADE OMRÅDEN 2018 - 2022 
Avfallsplanen avses vara samordnad mellan kommunerna i Dalarna. Avfallsplanen avser att skapa en 
gemensam plattform för Dalarnas utveckling inom avfallshanteringen, i syfte att utveckla en miljö- 
och serviceinriktad avfallshantering utifrån EU:s avfallshierarki, som åskådliggörs via den så kallade 
avfallstrappan. 

 

Under planperioden föreslås det mest prioriterade för avfallshanteringen i Dalarna vara att förbättra 
positionen i avfallstrappan. Detta genom ett långsiktigt arbete (10 - 15 år) som sammanfattas i 
följande övergripande mål;   
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Övergripande mål 1: Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån 
för hållbar konsumtion1 och ökad återanvändning 

Övergripande mål 2: Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera 
och materialåtervinningen ska öka 

Övergripande mål 3:  Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås 

Övergripande mål 4:   Insamlingen av farligt avfall ska förbättras 

Övergripande mål 5:   Tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovavfall till 
återanvändning ska förbättras 

Övergripande mål 6:  Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp 
med minsta möjliga påverkan av farliga ämnen 

Övergripande mål 7: Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda kommunala deponier 
ska minska  

Övergripande mål 8:  Nedskräpning ska minska i städer, naturområden samt längs sjöar och 
vattendrag 

Övergripande mål 9: Minska avfallsmängder och öka återanvändning av byggavfall samt 
använda miljövänliga material och omhänderta farligt avfall på rätt 
sätt 

Övergripande mål 1 - 3 samt 9 (fet stil) är de mest prioriterade områdena under planperiod 2018 – 
2022 där mätbara mål och gemensamma åtgärder i Dalarna normalt konkretiseras (kan förekomma 
även i övriga områden).   

Utvecklingen följs via mätning av indikatorer i samtliga områden som kan föranleda behov av ökade 
eller ändrade insatser.  

Under planperioden avses insatser och engagemang utvecklas i syfte att få många att bidra till ett 
mer hållbart samhälle, med strävan högst upp i avfallstrappan. För att åstadkomma detta föreslås att 
ett gemensamt koncept ”Dalarna minska avfallet” används där olika verksamheter och aktörer ges 
förutsättningar att engagera sig för att minska uppkomsten av avfall genom förebyggande och 
återanvändning, se bilaga 1.  

  

                                                           
1 Med hållbar konsumtion avses konsumtion som garanterar en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, t.ex. mindre 
konsumtion genom delning av produkter, konsumtion av mer hållbara produkter och konsumtion av tjänster som alternativ 
till konsumtion av produkter”. 
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3 LEDSTJÄRNOR 
Ledstjärnorna avser att vara vägledande för alla beslut och ställningstaganden inom 
avfallshanteringen i Dalarna. De togs fram inför föregående avfallsplaneperiod. 

Enkelhet och god service 

• Enkelhet för kund och medborgare 
• God service 
• God pedagogik 

Positivt budskap 

• Positiv inställning 
• Använd föredömen och goda exempel 
• Bekräftelse 

Hållbar utveckling 

• Klimatsmart 
• Resurseffektivt 
• Generationsperspektiv 

Helhetssyn 

• Effektivitet 
• Samordning 
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4 MÅL OCH ÅTGÄRDER 
Mål och åtgärder är uppdelade i områden anpassade till avfallshanteringens olika delar med 
avseende på EU:s och Miljöbalkens avfallstrappa samt utifrån vad som prioriteras i Dalarna 2018 - 
2022. Målen gäller såväl hela Dalarna som varje enskild kommun om inte annat anges. 

Målen gäller under hela planperioden där övergripande mål riktar sig 10 – 15 år i framtiden och dess 
underliggande delmål avser mätbart utfall år 2022. Som utgångspunkt för delmål används basår 2016 
om inte annat anges. Målen avses följas upp årligen.  

Åtgärderna avser det specifika övergripande målet och samtliga dess underliggande delmål.  
Åtgärderna kan revideras årligen i syfte att uppnå uppsatta mål. Vid behov ska åtgärder inarbetas i 
ansvarigas verksamhetsplaner/budget. Under varje område anges åtgärd med ansvar och tidsplan.  

I separat faktaunderlag framgår uppgifter på utfall uppföljning avfallsplan 2013 – 2017, nationella 
regionala mål och riktlinjer, statistik samt övriga uppgifter som ska framgå av en kommunal 
avfallsplan.  

Hushållens omdömen om avfallshantering mäts kontinuerligt via kundundersökningar i samtliga 
kommuner i Dalarna. 
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4.1 UPPKOMST, FÖREBYGGANDE OCH ÅTERANVÄNDNING AV AVFALL MED KOMMUNALT ANSVAR 

4.1.1 Nulägesanalys 
I avfallshierarkin är avfallets uppkomst den högsta och viktigaste nivån som alla länder i Europa 
strävar att förbättra och den är numera inarbetad i Miljöbalken. I Dalarna berör detta till stor del 
kommunernas och hushållens konsumtionsmönster samt källsortering i hushåll, kommunal 
verksamhet och arbetsplatser. Förebyggande av matsvinn och textilier är särskilt prioriterat.  

Konsumtionens miljö- och klimatpåverkan har under senare år hamnat allt mer i fokus. 2012 startade 
FN ett tioårigt ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion, och i det internationella 
arbetet med Agenda 2030 är hållbar konsumtion och produktion ett av de fastställda 17 målen. 

Nationellt anges att återanvändningen av hushållens avfall ska öka, bland annat genom att det ska bli 
enklare för hushållen att lämna material och produkter till återanvändning eller till förberedelse för 
återanvändning. 

I Sverige är avfallshanteringen effektivare nu och orsakar mindre miljöpåverkan än förr. Men 
avfallsmängderna fortsätter att öka. Mängden avfall måste minska för att generationsmålet och flera 
miljökvalitetsmål ska nås. 

Hushållsavfallet har tenderat att öka de senaste åren i Dalarna, se diagram med trendlinje. I Dalarna 
kastar således ett medelhushåll ca 508 kg/person och år (2016), vilket är i nivå med Sverigesnittet 
(515 kg/person).  

 

Under 2015 – 2016 utvecklades möjligheterna att samla in textilier i många av kommunerna i 
Dalarna. Utvecklingen har medfört att insamlade textilier numera återanvänds och det som inte 
återanvänds bearbetas för textilåtervinning.  

Hushållens vilja att ändra sitt levnadssätt för att minimera avfallsmängder har ökat från 33 % år 2013 
till 41 % år 2015 (Sverige medel 50 %). Dessutom styr 50 % sin konsumtion mot ökad återanvändning 
(Sverige 48 %), vilket är i nivå med värdet för 2013.  
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I Avfallsplan 2013 – 2017 sattes målet att andelen personer som försöker styra sin konsumtion mot 
ökad återanvändning och/eller tjänstekonsumtion ska öka med minst 10 % mellan mättillfälle i 
kundenkäter 2013 – 2017. Utfallet år 2015 var 50 % jämfört med 49 % år 2013, alltså långt ifrån 
målet.  

4.1.2 Övergripande mål 

 

Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar konsumtion och ökad 
återanvändning 

 

4.1.3 Mätbara mål 2022 

ID Mätbara delmål 
Dalarna 

Basår 
Dalarna 

2016 

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 

Smedjebacken  
2016 

Resultat 
Ludvika 

Smedjebacken 
2022 

Sverige 
medel 
2016 

M 
1.1 

Mängden 
hushållsavfall exkl. 
slam ska minska 
(kg/person) 

508 <508 L: 523 

S: 579 

L: <523 

S: <579 

515 

M 
1.2 

Hushållens vilja att 
ändra levnadssätt 
för att minimera 
avfallsmängder  

samt  

vilja att styra sin 
konsumtion mot 
ökad 
återanvändning 
ska öka med 10 % i 
Dalarna, andel som 
svarar ganska eller 
väldigt mycket på 5 
gradig skala 

OBS: Två frågor i 
kundundersökning 

41 %  

50 % 

45 % 

55 % 

L: 41 %/48 % 

S: - 

L: 45 %/53 % 

S: anges 
utifrån 

mätning 2017 
(gjorde ej 

mätning 2015) 

50 % 

48 % 

M 
1.3 

Matsvinnet i 
kommunal 
kostverksamhet 

Mäts 
2018 

 Mäts 2018   
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ska halveras till år 
2030, där halva 
vägen uppnåtts år 
2022 

4.1.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:1 Stärka regionalt och lokalt 
nätverksarbete i Dalarna 

Under perioden avses 
befintliga regionala nätverk 
stärkas och ett 
politikernätverk initieras  

Dessutom avses den lokala 
organisationen för att 
arbetet med avfallsplanens 
genomförande utvecklas, i 
synnerhet samarbetet 
mellan de lokala 
arbetsgrupperna inom 
avfallsplanering och de 
kommunala enheter som 
avses delta i ”Dalarna 
minskar avfallet”.  

Samråd Region Dalarna 

Länsstyrelsen 

Regional 
avfallsplanegrupp 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 
- 

2022 

2017:2 Utveckla publik webbportal i 
Dalarna för kommunikation 
rörande avfallsplanen och 
dess genomförande och 
uppföljning 

DalaAvfall Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 

2017:3 Utveckla konceptet ”Dalarna 
minskar avfallet”. Se bilaga 1 
som anger ett idékoncept 
för upplägget.  

Regional 
avfallsplanegrupp 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 
- 

2022 

2017:4 Ta fram riktlinjer för att 
organisera och införa 
avfallshierarkin 
(avfallstrappan) i 

Regional 
avfallsplanegrupp 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 
- 

2019 
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Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

kommunernas strategiska 
dokument och 
verksamhetsplaner.  

2017:5 Inom ramen för 
Upphandlingsdialog 
Dalarnas metodutveckling 
och kompetensaktiviteter 
för miljö, uppmärksamma 
frågor om hållbar 
konsumtion och 
avfallshierarkin. 

Länsstyrelsen – 
Upphandlingsdialog 

Dalarna och Regionala 
avfallsplanegruppen. 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 
- 

2020 

2017:6 Matsvinn i kommunal 
verksamhet 

• Gemensam policy i 
Dalarna mätning 
matsvinn i kommunal 
kostverksamhet 

• Införskaffa gemensamt 
mätsystem matsvinn 
kommunal 
kostverksamhet 

• Överenskommelse i 
kostnätverk för reglering 
av dess arbete, ansvar 
och finansiering 

Kostnätverk Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 

Se även kapitel 4.5 angående återanvändning vid ÅVC 

 

4.1.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Ansvar Tid 

LS: 2017:1 
(alla 
kommuner) 

Delta i regionalt informationsarbete och 
”Dalarna minskar avfallet”. Detta sker även på 
lokal nivå under ”Europa minskar avfallet-
veckan”. 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 – 
2022 
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Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:2 Utbildning av kommunens personal utifrån 
”Dalarna minskar avfallet” 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018-
2022 

Se även kapitel 4.5 angående återanvändning vid ÅVC 
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4.2 KÄLLSORTERING OCH MATERIALÅTERVINNING 

4.2.1 Nulägesanalys 

I avfallstrappan är materialåtervinning det näst högsta steget efter minskad uppkomst och 
förebyggande av avfall. Det avfall som ändå uppstår ska så långt som möjligt materialåtervinnas.  

Materialåtervinningen utgörs främst av förpackningar och returpapper och återvinning av olika 
fraktioner som normalt lämnas vid ÅVC, exempelvis metall, elavfall, batterier, wellpapp, däck, gips, 
planglas, plast och textilier.  Omhändertagande av vissa grovavfallsfraktioner bör utvecklas i syfte att 
öka materialåtervinning och minska deponering, ex gips och planglas, isolering (glasfiber) 

Förpackningar och returpapper ska återvinnas och normalt lämnas vid en återvinningsstation (ÅVS). 
Ansvaret för insamling och omhändertagande av förpackningar och returpapper har normalt 
förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI AB (bildat av producenterna för förpackningar och 
returpapper). Kommunerna har, under vissa betingelser, möjlighet att sköta insamlingen och avsätta 
materialet till återvinningsindustrin.  

Nationellt anges att minst 90 % ska vara nöjda med insamlingen av hushållsavfall med koppling till 
materialåtervinning. Textilier och elavfall anges som särskilt prioriterade områden. I Dalarna var 80 % 
ganska eller mycket nöjda med hur enkelt det är att lämna förpackningar och returpapper till 
materialåtervinning (år 2015).  

Insamlingen fungerar i flera avseenden bristfälligt med bland annat felsortering som följd, vilket 
innebär att material läggs i restavfallet som går till avfallsförbränning istället för att 
materialåtervinnas. Regeringen utreder om kommunerna ska överta ansvaret för insamling av 
förpackningar och returpapper. Det blir allt vanligare med att kommuner inför fastighetsnära 
insamling (FNI) i egen regi, vilket innebär att förpackningar och tidningar samlas in hos hushållen. 
Detta innebär utökad service för hushållen då de inte längre behöver åka till en återvinningsstation 
för att lämna sina förpackningar och tidningar. Det finns flera olika system för FNI. De vanligaste 
systemen är ”Flerfackskärl” och ”Optisk sortering” men även kvartersnära hämtning utvecklas. Mer 
information framgår av underlag, kapitel 4.  

Kommunernas och hushållens samt verksamheters källsortering är väldigt viktig för att säkerställa att 
avfall omhändertas i enlighet med EU:s avfallshierarki och nationella mål. Det avser främst; 

• farligt avfall ska separeras och lämnas till avsedd mottagning för att inte hamna i restavfallet 
• förpackningar och returpapper ska sorteras ut och transporteras till de återvinningsstationer som 

finns utplacerade i kommunen  
• matavfall ska läggas i papperspåse för de kommuner som infört källsortering (alla utom Ludvika 

och Säter)  

Kommunala verksamheter har på många håll bristfällig källsortering. Under föregående planperiod 
genomfördes insatser (sopa framför egen dörr) i syfte att driva på arbetet men alltjämt finns det 
mycket att förbättra.  

Dalarna har en gemensam sorteringsguide och vid senaste kundundersökningen var andelen kunder 
som är ganska eller mycket nöjda med information om källsortering 75 % (Sverige 74 %).  
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I avfallsplan 2013 – 2017 var målet att mängden förpackningar och returpapper som slängs i kärl för 
mat- och restavfall ska understiga 30 kg/person. Utvecklingen har gått åt fel håll och 2015 var 
mängden uppe i 54 kg/person. Branschutvecklingen har medfört att redovisning av plockanalyser 
sker på andra sätt än kg/person och detta tillämpas även framöver i Dalarna, se nedan.  

I Dalarna genomförs normalt plockanalyser vartannat år. Vid senaste plockanalysen, år 2015, kunde 
följande noteras; 

Kommuner med källsortering av matavfall 

• Två tredjedelar av hushållens restavfall är som regel felsorterat.  
• I restavfallet från villor med eget matavfallskärl utgörs i genomsnitt 40 % förpackningar och 

returpapper i restavfallet, vilket motsvarar 1,55 kg/hushåll*vecka (Sverige 35%/1,52 kg). I 
kommuner med så kallat fyrfackssystem läggs i snitt 28% förpackningar och returpapper i 
restavfallet motsvarande 1,03 kg/hushåll*vecka.  

• I restavfallet från lägenheter med central insamling läggs i genomsnitt 41 % förpackningar och 
returpapper i restavfallet, vilket motsvarar 1,37 kg/hushåll*vecka (Sverige 36%/1,52 kg).  

• Av förpackningar och returpapper är plastförpackningar mest felsorterat (ca 14 %) följt av 
pappersförpackningar (ca 11 %) och tidningar (ca 9 %). 

• Felsorterat matavfall i restavfallet från villor med eget matavfallskärl uppgick till 19 % 
motsvarande 0,74 kg/hushåll*vecka (Sverige 22%/0,99 kg).  

• Felsorterat matavfall i restavfallet från lägenheter med central insamling uppgick till 24 % 
motsvarande 0,81 kg/hushåll*vecka (Sverige 25%/1,1 kg).  

Kommuner utan källsortering av matavfall (Ludvika, Säter) 

• I blandsopor från villor läggs i genomsnitt 3,01 kg förpackningar och returpapper/hushåll*vecka, 
vilket är nästa dubbelt så mycket som i kommuner med källsortering matavfall 

I Dalarna bedöms det vara mycket angeläget att minska på mängden felsorterade förpackningar och 
returpapper i restavfallet den kommande planperioden, i syfte att öka materialåtervinningen samt 
säkerställa att matavfall enbart innehåller matavfall som anvisas att läggas i papperspåse för 
matavfall. Detta är av stor vikt för att kunna behandla matavfallet på avsett vis, se kapitel 4.3. 

God källsortering är även av stor vikt för det som hamnar i avloppet, där såväl ovidkommande avfall 
som kemikalier, mediciner och annat skadligt får stor negativ påverkan på miljö genom att 
avloppsvatten släpps ut i våra vattendrag och slammet kontamineras med för jordbruk skadliga 
ämnen.  

Farligt avfall och elavfall behandlas under kapitel 4.4. 

4.2.2 Övergripande mål 

 

Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och materialåtervinningen ska 
öka  
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4.2.3 Mätbara mål 2022 

 ID Mätbara delmål Dalarna Basår 
Dalarna 

2016 

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 
Smedje-
backen 

2016 

Resultat 
Ludvika 
Smedje-
backen 

2022 

Sverige 
medel 
2016 

M 
2.1 

Andel hushållsavfall 
insamlat för 
materialåtervinning 
inklusive biologisk 
behandling ska öka med 
10 % 

40 % 44 % L : 37 % 

S: 32 % 

L: 41 % 

S: 35 % 

39 % 

M 
2:2 

Rätt källsorterat 
restavfall ska överstiga 
50 % 

Villa 40 % 

Lägenhet 
34 % 

50 % L: - 

S: - 

L: 50 % 

S: 50 % 

 

M 
2.3 

Renheten i källsorterat 
matavfall ska överstiga 
98 % (för matavfall som 
källsorteras) 

- 98 % L: - 

S: - 

L: 98 % 

S: 98 % 

 

Se även kapitel 4.5 angående materialåtervinning vid ÅVC 

 

Ludvika kommun har en vision som har beslutats i kommunfullmäktige. I visionen finns det flera 
kommunövergripande mål för år 2016 - 2020 varav ett av målen är ”En miljövänlig kommun”. Som 
ett resultatmått för målet ska andelen hushållsavfall som återvinns följas upp. Som förslag på 
målvärde år 2020 är att 65 % av hushållsavfallet ska återvinnas 

ID Mätbara delmål Ludvika Basår  
Ludvika 

2016 

Resultat 
Ludvika 

2022 

ML 

2.1 

65 % av hushållsavfallet ska återvinnas år 2020 (andel 
hushållsavfall insamlat för materialåtervinning inklusive 
biologisk behandling ska vara 65 % år 2020) 

L : 37 % 

 

L: 65 % 
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4.2.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:7 Utveckla information och kommunikation 
samt återkoppling till hushållen om 
vikten och nyttan av källsortering genom 
kommunikationsplan som revideras 
årligen.  

Inriktning bättre källsortering av 
förpackningar och returpapper samt rent 
matavfall och rent avlopp.  

DalaAvfall WBAB 2018 
– 

2022 

2017:8 Följa den nationella utvecklingen kring 
ansvar för insamling av förpackningar 
och returpapper samt utreda regionala 
lösningar för fastighetsnära insamling, 
transport och avsättning av material 

DalaAvfall WBAB 2018 
– 

2022 

Se även kapitel 4.5 angående materialåtervinning vid ÅVC 

4.2.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:3 (alla 
kommuner) 

Alla kommunala verksamheter ska införa 
källsortering enligt beslutad renhållningsordning 

KS 2018 
– 

2022 

LS 2017:4 Upphandling av hämtning av förpackningsmaterial 
inom kommunala verksamheter 

KS 2018-
2022 

LS 2017:5 Utreda möjlighet att införa fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar hos villor 
och fritidshus i Smedjebacken 

WBAB 2018-
2020 

LS 2017:6 Utreda möjlighet till fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar vid flerfamiljshus 

LudvikaHem 

Bärkehus 

2018-
2019 

LS 2017:7 Ställa krav på att källsortering ska finnas vid 
offentliga arrangemang (yttrande till 
polismyndigheten) 

L: SBN och 
MMB 

S: SBU och 
MBN 

2019-
2022 
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LS 2017:8 Utreda möjlighet att kunna erbjuda utlåning av 
”källsorteringsmöbel” vid arrangemang 

WBAB 2018 

Se även kapitel 4.5 angående materialåtervinning vid ÅVC 
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4.3 OMHÄNDERTAGANDE AV MAT-OCH RESTAVFALL 

4.3.1 Nulägesanalys 

I de nationella miljömålen anges att matavfall ska behandlas så att 50 % av växtnäringen tas tillvara 
samt minst 40 % går till energiutvinning. I Dalarna används ca 33 % av matavfall till växtnäring men 
ingen energi utvinns. Motsvarande i övriga Sverige är 22 % till växtnäring och 15 % till 
energiutvinning.  

Regeringen har utrett behovet av att införa skatt på förbränning av avfall. Om det blir aktuellt 
kommer förbränningskostnaderna att öka, vilket gör det mer lönsamt att sortera ut avfall till 
återvinning 

I Dalarna har samtliga kommuner förutom Ludvika och Säter infört källsortering av matavfall för 
central behandling. I Ludvika pågår arbete för införande av källsortering matavfall. I Dalarna 
behandlas matavfallet främst via kompostering. 

I Sverige samlar 212 kommuner in matavfall2. Av dessa är det bara ca 22 kommuner som 
komposterar matavfallet. Övriga behandlar det helt eller delvis via rötning.  

Under 2017 avser kommunerna i Dalarna att förbehandla matavfallet för vidare transport till 
rötningsanläggning med gasproduktion för fordonsändamål samt återföring av växtnäring. Därmed 
erhålls full miljönytta med det källsorterade matavfallet.  

För att kunna använda matavfallet till växtnäring krävs mycket god renhet och certifiering anses 
nödvändig. I Dalarna avses detta vara ett prioriterat område den kommande planperioden 2018 – 
2022 i syfte att se till att full miljönytta uppnås. Bristande kvalitet medför också ökade kostnader i 
och med att mottagning kan stoppas.   

Förtroendet för att det avfall kommunerna samlar in behandlas och återvinns på ett riktigt sätt har 
ökat från 71 % år 2013 till 78 % år 2015 (Sverige medel 76 %). Ett starkt förtroende bidrar till att 
hushållen gör sin andel av arbetet för en bättre miljö. I avfallsplan 2013 – 2017 är målet 90 %. 

86 % är nöjda med hur insamlingen av hushållsavfall fungerar (Sverige 85 %).  

Insamlingen av mat- och restavfall sker via särskilda lastbilar som kan komprimera avfallet, vissa 
fordon har dessutom flera fack, som kan samordna insamling av flera avfallsslag vid samma tillfälle. I 
Dalarna beräknas dessa transporter till ca 120 000 mil, vilket motsvarar ca 480 varv runt jorden, alltså 
en stor arbetsinsats. Fossilfria drivmedel och ”miljödiesel” (HVO, RME, tallolja, etc.) är de bränslen 
som används där miljövänliga drivmedel är på uppgång vilket motsvarar mer än 35 % i Dalarna år 
2016. Arbetet med att optimera transporter, helst över kommungränser, med fossilfria drivmedel är 
prioriterade frågor som avses drivas främst på kommunal nivå, genom de samverkansorganisationer 
som finns i Dalarna och DalaAvfall.           

  

                                                           
2 Avfall Sverige aug 2016 
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4.3.2 Övergripande mål 

 

Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås 

 

4.3.3 Mätbara mål 2022 

 ID Mätbara 
delmål 
Dalarna 

Basår 
Dalarna 

2016 

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 

Smedjebacken 
2016 

Resultat Ludvika 
Smedjebacken 

2022 

Sverige 
medel 
2016 

M 
3.1 

 15 % 50 % L: 0 % 

S: 6,5 % 

L: 50 % 

S: 50 % 

18 % 

4.3.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:9 Utred möjligheten att erbjuda 
papperspåsar/säckar för verksamheter att 
använda för sitt matavfall. 

DalaAvfall WBAB 2018 

4.3.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:9 Utreda möjligheten att införa fossilfritt 
bränsle för insamling av hushållsavfall i 
Smedjebacken (avtalsbundet). 

WBAB 2018-
2019 

LS 2017:10 Övergå till fossilfritt bränsle för insamling av 
hushållsavfall i Ludvika. 

WBAB 2018 
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4.4 FARLIGT AVFALL OCH ELAVFALL 

4.4.1 Nulägesanalys 

Att minska avfallets farlighet för hälsa och miljö har länge varit en huvudsaklig uppgift för samhället. 
På senare år bedöms frågan ofta hamnat lite i skuggan av att minska mängden avfall och ökad 
återanvändning och återvinning.  

Farligt avfall ska inlämnas på anvisade platser i kommunen, ex återvinningscentraler.  

Mängden farligt avfall har tenderat att öka de senaste åren, såväl i Sverige som i Dalarna, se diagram 
med trendlinje. I Dalarna lämnar alltså ett medelhushåll ca 10,4 kg farligt avfall per person och år 
(2016), vilket är avsevärt högre jämfört med Sverige (8,8 kg/person). Det som ökat mest i Dalarna är 
impregnerat trä.  

 

I Dalarna uppgick farligt avfall i restavfall från villor (kommuner med källsortering matavfall, 
centralkompostering) till 0,09 %.  Detta motsvarar 0,002 kg/hushåll*vecka (Sverige 0,03 
kg/hushåll*vecka).  

Från lägenhet var motsvarande andel 0,07 % motsvarande 0,003 kg/hushåll*vecka (Sverige 0,06 
kg/hushåll*vecka).   

I kommuner som saknar källsortering matavfall (Ludvika, Säter) uppgick mängden farligt avfall i villor 
till 0,009 kg/hushåll*vecka, vilket är nästan 5 gånger högre än kommuner med källsortering 
matavfall.  

Målen i avfallsplan 2013 – 2017 att understiga 0,1 kg/person farligt avfall i restavfall uppnåddes 
(resultat 0,07 kg/person).  

Sammantaget fungerar källsorteringen av farligt avfall i Dalarna mycket bra och har blivit allt bättre 
de senaste åren.  
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Hushållens omdömen om avfallshantering mäts kontinuerligt via kundundersökningar i samtliga 
kommuner i Dalarna. Hushåll som är nöjda med tillgänglighet för inlämning av farligt avfall uppgick 
2015 till 66 %, vilket är något bättre än 2013 som var 64 % (Sverige medel 71 %). Variationen mellan 
kommunerna är stor, från 46 % till 80 %.  

Gällande omdömen om information om farligt avfall uppgav 78 % att de var nöjda med detta vilket är 
i nivå med år 2013 (Sverige medel 74 %).  

Under kommande planperiod är det av stor vikt att den goda trenden med källsortering av farligt 
avfall fortsätter men även att säkerställa att det farliga avfallet lämnas in på ett riktigt sätt. Om 
indikatorer påvisar behov av insatser ska åtgärder omgående vidtas.    

4.4.2 Övergripande mål 

 

Insamlingen av farligt avfall ska förbättras 

 

4.4.3 Mätbara mål 2022 

Saknas under planperioden 

4.4.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:10 Utreda möjligheter, kostnader och 
finansieringsalternativ för att förbättra 
källsorteringen genom insamling av 
farligt avfall, smått elavfall och batterier 
vid kommunala hyresfastigheter samt 
andra lämpliga verksamheter. 

DalaAvfall WBAB 

Kommunala 
fastighetsenheter 

2019 

4.4.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:11 Erbjuda hämtning av hushållens farliga avfall i båda 
kommunerna 

WBAB 2018-
2022 
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4.5 GROVAVFALL/ÅVC 

4.5.1 Nulägesanalys 

Grovavfall, eller skrymmande avfall som är definitionen, lämnas normalt på kommunens 
återvinningscentral. I en del kommuner tillämpas mobil insamling via särskilda körscheman, 
exempelvis under våren. Budning (hämta grovavfall vid fastighet) via renhållaren är också ofta 
möjligt, normalt kopplat till en avgift. Vid de flesta ÅVC kan även verksamhetsavfall lämnas från 
mindre företag mot avgift.  

Återvinningscentralerna (ÅVC) har utvecklats till att bli en av kommunens mer besökta platser där 
grövre avfall samt farligt avfall kan lämnas. För att besöket ska fungera väl är det av stor vikt att 
centralen har en god logistisk planering för fordon inklusive släpvagnar samt bra skyltning så att 
besökare vet hur de ska kunna lämna avfallet på rätt sätt. Kunnig och serviceinriktad personal bidrar 
till att uppnå ett bra resultat vid avlämningen. I takt med ökade behov finns ökande förväntningar på 
öppettider och närhet.   

För att möta de ökande behoven har nya obemannade ÅVC:er börjat tillämpas i några kommuner i 
Sverige. Upplägget är baserat på att kunden, efter viss utbildning, kan lämna grovavfall även utanför 
ordinarie öppettider vilket ger ökad tillgänglighet. Körkort används som passerkort och identifikation. 
Bra belysning, skyltning och kameraövervakning används som verktyg för att detta ska fungera.  

I Dalarna har ett flertal av återvinningscentralerna moderniserats den senaste 10 års perioden och i 
vissa kommuner har ny ÅVC byggts. Öppettiderna har succesivt ökat. År 2016 var genomsnittlig 
öppettid totalt 40 timmar per vecka jämfört med 36 timmar år 2010. Motsvarande öppettider kväll 
(efter kl. 16) och helg var 10,6 timmar jämfört med 8,4 timmar (+ 26 %). I Sverige var genomsnittlig 
öppettid 44 respektive 12 timmar per vecka år 2016.  

Nöjdheten gällande besök ÅVC har ökat stadigt. Fortfarande är dock nöjdheten relativt låg gällande 
hur enkelt det är att lämna grovavfall (öppettider och tillgänglighet). Detta kan bidra till ökad 
nedskräpning och kostnader för städning och tillsyn i kommunerna.  

Det mesta av materialet som lämnas in på ÅVC återvinns och endast en blygsam del går till 
deponering. Då en del av grovavfallet mycket väl kan återanvändas av andra personer ökar 
kommunernas insatser för att möjliggöra detta vid ÅVC. T.ex. så att secondhandverksamheter i 
kommunen erbjuds utrymme för mottagning. Textilinsamling är ytterligare ett exempel på 
möjligheter att bidra till såväl materialåtervinning som återanvändning. I Sverige finns flertalet 
exempel på kretsloppsparker, eller motsvarande som visar på denna utveckling. Det kan exempelvis 
avse möbler, prydnadssaker, hushållsprylar och fritidsartiklar. I en del kommuner har också särskilda 
platser för återbruk av byggnadsmaterial etc. skapats. 

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras för Dalarna gällande grovavfall/ÅVC;  

• 62 % är nöjda med hur enkelt det är att lämna grovavfall (Sverige 64 %).  

• 226 kg grovavfall/person*år lämnas till återvinningscentralerna, ÅVC (Sverige 209 
kg/person*år). Variationen är dock stor från 104 kg i Borlänge till 326 kg i Smedjebacken. 
Jämfört med Sverige är det främst trä 78 kg (60 kg), brännbart 63 kg (49 kg) och metall 27 kg 
(22 kg) som är högre.   
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• 1,4 kg/person textilier gick till återanvändning vid ÅVC 

• Öppettider kväll (efter kl. 16) och helg vid största ÅVC uppgick till 10,6 tim./vecka i snitt 
(Sverige 12 tim./vecka) 

• 90 % är sammanfattningsvis nöjda efter ett besök vid ÅVC (Sverige 85 %) 

• 64 % är nöjda med närhet till ÅVC (Sverige 69 %) 

• 71 % är nöjda med öppettider ÅVC (Sverige 72 %) 

• 86 % är nöjda med framkomlighet ÅVC (Sverige 80 %) 

• 87 % är nöjda med information och skyltning vid ÅVC (Sverige 83 %) 

• 87 % är nöjda med personalens kunnighet och servicekänsla vid ÅVC (Sverige 85 %) 

• 90 % är nöjda med hur rent och snyggt det är på ÅVC (Sverige 87 %) 

4.5.2 Övergripande mål 

 

Tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovavfall till återanvändning ska förbättras 
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4.5.3 Mätbara mål 2022 

ID Mätbara delmål 
Dalarna 

Basår 
Dalarna 

2016 

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 

Smedjebacken 
2016 

Resultat 
Ludvika 

Smedjebacken 
2022 

Sverige 
2016 

M 
5.1 

Hushållens 
nöjdhet med 
möjligheten att 
lämna grovavfall 
till 
återanvändning 
ska öka med 
minst 10 %, andel 
ganska eller 
mycket nöjda 

Mäts 
2017 

 Mäts 2017 

 

 Mäts 
2017 

4.5.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:11 Utveckla materialåtervinning av 
grovavfall, i synnerhet för avfall som 
annars deponeras eller förbränns 

DalaAvfall WBAB 2018 - 
2019 

4.5.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:12 
(alla 
kommuner) 

Utveckla möjligheterna till att lämna 
grovavfall till återanvändning vid ÅVC 

WBAB 2018 
- 

2019 

LS 2017:13 Utreda möjlighet till obemannad ÅVC WBAB 2018-
2020 

LS 2017:14 Utöka mobil ÅVC till flera gånger/år WBAB 2018 

LS 2017:15 Utreda möjlighet till insamling av 
grovavfall till återanvändning vid 
flerfamiljshus 

LudvikaHem 

Bärkehus 

2018-
2019 
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4.6 LATRIN, SLAM OCH FETT 

4.6.1 Nulägesanalys 

Slam från enskilda avloppsanläggningar, latrin och fett kategoriseras normalt som hushållsavfall. I 
detta avsnitt hanteras även slam från kommunala avloppsreningsverk. 

I Dalarna finns ett stort antal enskilda avloppsanläggningar som ligger utanför allmän VA anläggning. 
Dessa töms av renhållaren eller av denne utsedd entreprenör. Normalt lämnas detta slam vid ett 
avloppsreningsverk inom egna kommunen. Ca 26 % av hushållen i Dalarna har en enskild 
avloppsanläggning (Sverige 30 %).  

I en del kommunala avloppsreningsverk i Dalarna produceras biogas för energiåtervinning som 
återbrukas i verkets drift.  Fett och fettavskiljarslam har högt energiinnehåll varför det är viktigt att 
detta tas emot i avloppsreningsverk med biogasproduktion.  

I Dalarna omhändertas och återanvänds avloppsslam främst genom tillverkning av anläggningsjord. 
VA-huvudmännen arbetar för att kvalitetssäkra slam och utgående vatten från reningsverk. 

Det långsiktiga målet i Sverige är att växtnäringen i behandlat avloppsslam ska kunna användas till 
jordbruksmark eller skogsmark i syfte att ersätta konstgjorda gödningsmedel (främst fosfor som är en 
ändlig resurs). 

Latrin är mindre vanligt förekommande och minskar successivt i användning.  

Fosforfällor kopplat till enskild avloppsanordning ökar i omfattning, där syftet är att öka 
reningsgraden av avloppsvattnet. Det är inte utrett hur materialet i dessa fosforfällor ska kunna 
återanvändas.  

4.6.2 Övergripande mål 

 

Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med minsta möjliga påverkan 
av farliga ämnen 
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4.6.3 Mätbara mål 2022 

ID Mätbara 
delmål 
Dalarna 

Basår 
Dalarna 

2016 

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 

Smedjebacken 
2016 

Resultat  
Ludvika 

Smedjebacken 
2022 

Sverige 
2016 

M 
6.1 

Kommunal 
slamstrategi 
finns 

0 

 

15 

 

L: 0 

S: 0 

 

L: 1 

S: 1 

 

Värde 
saknas 

4.6.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:12 Ta fram länsmodell som underlag för 
kommunal slamstrategi inklusive dess 
uppföljning och utvärdering. 

Bör bland annat beakta riktlinjer från 
Svenskt Vatten, 
kommunikation/information, samordning 
Kommunal VA planering, 
slamkvalitet/uppströmsarbete, regional 
samordning av behandling och avsättning 
samt samverkan aktörer.  

Arbetet sker i samverkan med DalaAvfall, 
kommunal miljötillsyn och länsstyrelse. 

Dala VA  WBAB 2018 
– 

2019 

2017:13 Utreda möjligheterna att utveckla insamling 
och återanvändning av (fettavskiljarslam 
och) frityrolja i länet, genom att belysa 
juridiska förutsättningar, koordinerade 
systemlösningar och upphandlingar. 

DalaAvfall WBAB 2019 
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4.6.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:16 (alla 
kommuner) 

Arbeta fram och fastställa en kommunal 
slamstrategi (med utgångspunkt från gemensam 
arbetsmodell, se åtgärd 2017:12) 

VA 
huvudman 

2020–
2022 

LS 2017:17 Införa mottagning av fettavfall på ÅVC för 
återvinning. Information till hushållen om 
sortering av fett/olja. 

WBAB 2018 

LS 2017:18 Tillsyn av livsmedelsverksamheter med inriktning 
på hantering av fettavfall 

S: MBN 

L: MMB 

2018-
2019 
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4.7 NEDLAGDA KOMMUNALA DEPONIER 

4.7.1 Nulägesanalys 

I Dalarna finns ca 280 stycken nedlagda kommunala avfallsdeponier. Av dessa deponier är omkring 
80 stycken i riskklass 1 eller 2, vilket betyder stor eller mycket stor risk för människors hälsa och miljö.  
Deponier som är i riskklass 1 eller 2 är prioriterade för undersökningar och ska vid behov åtgärdas i 
form av lämplig efterbehandling.  

Undersökning av deponier sker enligt Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO), vilken 
delas in i en orienterande studie (fas 1) och en översiktlig undersökning (fas 2). Idag har ungefär 20 
stycken deponier undersökts enligt MIFO fas 2. Efter undersökning har ca 7 stycken deponier 
åtgärdats alternativt omklassats till lägre riskklasser.  

Ett stort antal deponier kvarstår innan länets samtliga prioriterade deponier har undersökts och vid 
behov åtgärdats.  

Förslag till etappmål anger att 25 % av riskklass 1 och 15 % riskklass 2 ska vara åtgärdade år 2025 
(gäller alla förorenade områden).   

4.7.2 Övergripande mål 

 

Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda kommunala deponier ska minska  

 

4.7.3 Mätbara mål 2022 

ID Mätbara delmål Dalarna Basår 
Dalarna 

2016 

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 

Smedjebacken 
2016 

Resultat 
Ludvika 

Smedjebacken 
2022 

M 
7.1 

Alla prioriterade nedlagda 
kommunala deponier (klass 
1 och 2) ska vara 
undersökta enligt MIFO fas 
2 med utgångspunkt från 
gemensamma riktlinjer. 

22 st. 81 st. L: 5 av 7 

S: 0 av 6 

L: 7 

S: 6 

M 
7.2 

År 2022 ska det finnas en 
tidsatt åtgärdsplan för 
varje nedlagd kommunal 
deponi där undersökningar 
visar på att behov av åtgärd 
finns. För de deponier där 
behov av åtgärd inte finns 

10 st. 81 st.   
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ska en bedömning göras av 
om deponin kan omklassas 
till lägre riskklass.  

 

4.7.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:14 Bilda länsövergripande 
arbetsgrupp för hantering av 
prioriterade kommunala 
nedlagda deponier under 
perioden 2018 - 2022.   

Länsstyrelsen Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 

2017:15 Ta fram gemensamma 
riktlinjer om ansvar, 
undersökningar och 
åtgärder.  

Riktlinjerna ska även 
behandla finansieringen 
samt strategi för 
kommunen.  

Insatsen ska rikta sig mot 
berörda kommunala 
förvaltningar, bolag och 
nämnder.  

Länsövergripande 
arbetsgrupp (se 
åtgärd 2017:13) 

 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 

4.7.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:19 (alla 
kommuner) 

Med utgångspunkt från gemensamma 
riktlinjer, åtgärd 2017:14, ta fram en 
strategi i samtliga kommuner som anger 
tillvägagångssätt för att alla nedlagda 
prioriterade kommunala deponier ska vara 
undersökta och åtgärdade. 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2019 
- 

2022 
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LS 2017:20 (alla 
kommuner) 

Genomföra undersökning enligt MIFO fas 2 
med utgångspunkt från gemensamma 
riktlinjer för prioriterade nedlagda 
kommunala deponier samt ta fram 
åtgärdsplan för varje nedlagd deponi där 
undersökningar visar på att behov av åtgärd 
finns.  

Verksamhets-
utövaren 

2019 
- 

2022 
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4.8 NEDSKRÄPNING 

4.8.1 Nulägesanalys 

Nedskräpning är att slänga eller lämna föremål av olika karaktär på marken, t.ex. fimpar, 
godispapper, snabbmatsförpackningar, tuggummi, påsar, burkar, engångsgrillar, glas och plastflaskor. 
Större föremål som t.ex. vitvaror, möbler, skrotbilar och byggavfall samt organiskt avfall som t.ex. 
trädgårdsavfall omfattas också Även sådant avfall som slängts eller tappats i sjöar och hav och sedan 
spolats upp på land eller ligger vid strandkanten räknas som nedskräpning. 

Kommunerna i länet genomför dagligen städinsatser på allmän plats. Att arbeta förebyggande för att 
minska nedskräpningen kan vara mer kostnadseffektivt än att enbart reagera i efterhand genom att 
städa. 

Nedskräpning har många olika orsaker där våra vanor, värderingar och kunskap spelar en stor roll. 
Men även t.ex. bristande tillgänglighet till ÅVC, se kapitel 4.5, kan påverka risken för att nedskräpning 
sker med större föremål som annars ska lämnas där.  

I dag sker ingen uppföljning eller mätning av nedskräpning i länets kommuner. 

4.8.2 Övergripande mål 

 

Nedskräpning ska minska i tätorter, naturområden samt längs sjöar och vattendrag 

 

4.8.3 Mätbara mål 2022 

ID Mätbara delmål 
Dalarna 

Basår 
Dalarna 

2016  

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 

Smedjebacken 
2016 

Resultat 
Ludvika 

Smedjebacken 
2022 

Sverige 
2016 

M 
8.1 

Andelen invånare 
som upplever att 
nedskräpning är 
ett problem i 
kommunen ska 
minska jämfört 
med 2017. (svar 4 
eller 5 på fråga 
21a i enkät) 

Mäts 
2017 

Mäts 
2017 

Mäts 2017 Mäts 2017 Mäts 
2017 
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4.8.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:16 Riktad enkät om nedskräpning på 
kommunens hemsida i samband med 
att avfallsenkäten görs. Analysera 
resultat och ta fram förebyggande 
åtgärder för minskad nedskräpning. I 
samband med detta genomföra 
information för att medvetandegöra 
invånare om nedskräpning på allmän 
plats. Samråd med tillsyn.  

GataPark 
nätverk 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018, 
2020, 
2022 

2017:17 Införa gemensamma rutiner för att 
löpande Informera om det som 
kommunerna redan gör gällande 
gaturenhållning och säkerställa 
samordning/delaktighet i evenemang 
och kampanjer för minskad 
nedskräpning. 

GataPark 
nätverk 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

Löpande 

4.8.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:21 (alla 
kommuner) 

Tydliggöra kostnader för nedskräpning Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 

LS 2017:22 (alla 
kommuner) 

Identifiera åtgärder som följd av behov 
utifrån kundundersökning och 
identifierade kostnader 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018-
2022 

LS 2017:23 Medverka i Håll Sverige Rents årliga 
kampanj ”Vi Håller Rent” 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018-
2022 

LS 2017:24 Utveckla och utvärdera rutin för 
hantering av nedskräpningsärenden 

L: SBN och MMB 

S: SBU och MBN 

2018-
2022 
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4.9 VERKSAMHETSAVFALL 

4.9.1 Nulägesanalys 

Bygg- och rivningsavfall är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och i det 
avfallsförebyggande programmet. Bland annat lyfts behovet av bättre tillsyn över hanteringen för att 
förebygga uppkomsten av avfall fram. 

Inom byggsektorn skapas årligen ca en tredjedel av allt avfall som uppkommer inom Sverige (om man 
inte räknar med gruvavfallet) och en fjärdedel av allt det farliga avfallet.  

Naturvårdsverkets mål är att minska mängderna och minska farligheten i det bygg- och rivningsavfall 
som uppstår.  

Förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning (exklusive 
energiåtervinning) av icke farligt bygg- och rivningsavfall ska enligt EU:s avfallsdirektiv öka till minst 
70 viktprocent före år 2020. 

I avfallsplanen 2012 – 2017 fanns åtgärden ”Utvärdera behov av förbättrade rutiner för hantering av 
rivningslov”. Utifrån detta har ett arbete genomförts för att ta fram checklistor/rutiner för 
rivningsplaner. Utvärdering av detta pågår. 

I Dalarna finns en ideell förening som arbetar inom byggsektorn, ByggDialog Dalarna. Föreningen ska 
bland annat jobba med hållbar utveckling.   

4.9.2 Övergripande mål 

 

Minska avfallsmängder och öka återanvändning av byggavfall samt använda miljövänliga material och 
omhänderta farligt avfall på rätt sätt 

 

4.9.3 Mätbara mål 

Anges ej för planperiod 2018 - 2022 

4.9.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:18 Utveckla modell för 
återbruksverksamhet inom 
byggbranschen med utgångspunkt från 
”Förslag på arbetsmodell för återbruk 
av byggmaterial”, Examensarbete i 

ByggDialog 
Dalarna 

 2018 
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Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

byggteknik för Byggarbetsledare (BY 
1025), 2017-05-29. 

2017:19 Återaktualisera och uppdatera projekt 
angående tillsyn och rutiner bygg- och 
rivningsavfall från avfallsplan 2012 – 
2017 

Länsstyrelsen Miljö- och 
byggtillsyn 

2018 

2017:20 Utveckla avfallsförebyggande i 
tillsynsvägledningsplaner för miljö samt 
bygg.  

 Beakta förutsättningar tillsyn gällande 

- källsortering i hushåll och 
verksamheter enligt gällande 
renhållningsordning (samarbete 
DalaAvfall)  

- avfallshierarkin tillämpas vid tillsyn 
mot verksamheter (rutiner finns)  

- avfallshierarkin tillämpas vid 
upphandling 

Länsstyrelsen Miljö- och 
byggtillsyn 

2020 

4.9.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:25 Utreda möjligheten till återanvändning 
av byggmaterial  

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018-
2022 
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5 BEHOVET AV ÄNDRING AV FRAMTIDA INFRASTRUKTUR FÖR 

AVFALLSHANTERING 
Infrastrukturen för kommunal avfallshantering bygger till stor del på verksamheternas och hushållens 
källsorteringssystem som innebär att avfall och material sorteras i olika fraktioner i enlighet med 
kommunens renhållningsordning. Det källsorterade avfallet/materialet insamlas och transporteras till 
olika typer av behandlingsanläggningar.  

Många av kommunerna har utvecklat insamlingssystem för textilier, ofta i anslutning till kommunens 
ÅVC. 

Hushåll kan även lämna grovavfall vid ÅVC som det finns minst en av i varje kommun, se kapitel 4.5. 
En förbehandlingsanläggning för matavfall byggs under 2017 i Borlänge med syfte att behandla allt 
matavfall från hushåll och eventuellt vissa typer av matavfall från butiker och storkök, se kapitel 4.3.   

De framtida regionala behoven bedöms främst vara följande; 

• Insamlingssystemet för förpackningar och returpapper bör utvecklas i syfte att underlätta 
källsortering och avlämnande av material till återvinning 

• Insamlingssystemet för textilier kan vidareutvecklas avseende regional optimering av 
insamlingspunkter, transport och logistik samt kommunikation baserat på resultat och 
nyttoeffekter.  

• Om möjligt, tillvarata förbehandlat matavfall i Dalarna i regionen i syfte att kunna erbjuda 
fordons gasoch biogödsel baserat på matavfall till jordbruk.  

• Utveckla återbruksverksamhet inom byggavfall, se kapitel 4.9. 
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6 UPPFÖLJNING 
Ändringar i gemensamma och lokala åtgärder hanteras i uppföljningsseminarium, normalt under 
maj-juni månad. Kan vara tema baserat utifrån ”Dalarna minskar avfallet” arbetet, med en årlig 
kampanj under hösten/europeiska avfallsveckan. 

Under planperioden föreslås samma organisation kvarstå som under framtagande, med 

• Regional avfallsplanegrupp 
• Lokala avfallsplanegrupper bestående av en tjänstemannagrupp samt en politisk 

referensgrupp 
• Nätverk 

Deltagare i Regional avfallsplanegrupp och lokala avfallsplanegrupper kan förändras under 
planperioden.  

Länsstyrelsen och DalaAvfall ansvarar för tillsättning av Regional avfallsplanegrupp.  

Kommunstyrelsen i respektive kommun ansvarar för tillsättning av lokala avfallsplanegrupper.  

Tillsättning i nätverken styrs av dess egna anvisningar.  

Regionala avfallsplanegruppen har ansvar för att driva det fortlöpande regionala arbetet i Dalarna 
och vid behov initiera insatser. Ansvaret omfattar genomförande av uppföljningsseminarium samt 
uppdatering av kommunikationsportal gällande avfallsplanen. Gruppen bör träffas minst två gånger 
per år.  

Lokala avfallsplanegrupper har ansvar för att driva det lokala arbetet i respektive kommun.  

Målen ska dokumenteras och kommuniceras årligen via den föreslagna kommunikationsportalen och 
årligt uppföljningsseminarium. 

Åtgärderna ska utvärderas och, vid behov, revideras årligen. Regionala avfallsplanegruppen har 
ansvar för utvärdering och revidering av gemensamma åtgärder och lokala avfallsplanegrupperna har 
ansvar för utvärdering och revidering av kommunala åtgärder. Revidering av åtgärder ska godkännas 
av ansvarig aktör.     

Den i planen föreslagna kommunikationsportalen avses användas som plattform för all regional 
kommunikation, som komplement till de lokala kommunikationsplattformarna i respektive kommun 
(hemsidor, etc.). 
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7 STYRMEDEL 
Styrmedel är den offentliga sektorns verktyg för att genomföra åtgärder. Styrmedel kan delas upp i 
administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel. 

För denna avfallsplan avses främst följande styrmedel tillämpas; 

• Information och kommunikation 

För remiss och utställning samt arbete under planperiod kommer en kommunikationsportal att 
användas i syfte att informera och kommunicera mål och åtgärder och dess uppföljning. Via portalen 
ska även kommunikationsinsatser i Dalarna hanteras.  

DalaAvfall kommer att ta fram en kommunikationsplan för hela planperioden med årlig uppdatering.  

• Avfallsföreskrifter 

Föreskrifter för avfallshantering är i stort sett samordnade i Dalarna och som en följd av planen ska 
behovsanalys revidering av föreskrifter genomföras under 2018, via samarbetsorganet DalaAvfall. 

• Utformningen av avfallsavgiften 

Taxekonstruktionen för avfall är i stort sett samordnad i Dalarna och som en följd av planen ska 
behovsanalys revidering av taxekonstruktionen genomföras under 2018, via samarbetsorganet 
DalaAvfall. 

• Tillsyn 

Länsstyrelsen samordnar länets tillsynsarbete och under planperioden ska fortlöpande insatser ske i 
kommunerna. Under planperioden finns åtgärder som omfattar tillsyn varför representanter för 
tillsyn föreslås ingå i såväl regionala avfallsplanegruppen som lokala avfallsplanegrupper. 

• Fysisk planering 

Länsstyrelsen samordnar ett nätverk med länets miljöstrateger eller motsvarande via miljöstrategiskt 
nätverk och i detta nätverk avses fortlöpande dialog hållas om insatser.  

• Upphandling 

Länsstyrelsen samordnar ett nätverk i Dalarna, upphandlingsdialog Dalarna. Under planperioden 
finns åtgärder med deltagande för upphandlingsdialog.  

• Nätverk 

Befintliga nätverk i Dalarna kommer att användas för att förmedla insatser, såväl nätverk som nu har 
deltagande i åtgärder och nya nätverk såsom miljötinget3.  

Dessutom avses nya nätverk engageras under planperioden, främst lokalt via lokala 
avfallsplanegrupper där såväl tjänstemän som politiker föreslås ingå.  

                                                           
3 Syftet med Miljötinget är att öka kunskapen i klimat- och miljöfrågor samt ge unga i Dalarna och Gävleborg 
verktyg att påverka samhället. 
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Avsikten är också att erhålla en politisk dialog på länsnivå via Region Dalarna.   
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Bilaga 1. Dalarna minskar avfallet 
Omställningen till det hållbara samhället ställer oss inför stora utmaningar där det är viktigt att 
många aktörer kan bidra med små och stora insatser. Konceptet ”Dalarna minskar avfallet ” 
har till syfte att bjuda in till att vara med i omställningen mot avfallsförebyggande, minskade 
avfallsmängder och mer hållbar konsumtion. Konceptet är avsett att gälla även under 
kommande planperioder. 

Under avfallsplaneperioden kommer förslag till insatser och åtgärder att utvecklas inom olika 
områden där aktörer kan välja att delta. Inom varje område ska ett mindre antal obligatoriska 
och ett flertal valbara insatser konkretiseras som olika verksamheter och aktörer kan tillämpa 
för att bidra i arbetet. Dessa insatser tas fram av regionala avfallsplanegruppen i samråd med 
berörd verksamhet eller aktör.  

Deltagande verksamheter och aktörer ska kunna tillämpa en symbol som påvisar dess 
engagemang.  

Ansvaret för att utveckla och driva konceptet har regionala avfallsgruppen med stöd av de 
lokala avfallsplanegrupperna.  

För varje år ska en handlingsplan tas fram via det årliga uppföljningsseminariet och ett särskilt 
tema ska genomföras under den europeiska avfallsveckan. 

Den planerade gemensamma digitala plattformen för Dalarnas avfallshantering avses 
användas för att kommunicera arbetet.   

Idéer som framkommit under planarbetet är bland annat följande; 

• Kommuner bör prioriteras inledningsvis i syfte att ”städa framför egen dörr” och 
insatserna kan inledas i de områden där det finns bäst förutsättningar att nå resultat, 
t.ex. det arbete som kostnätverket driver i syfte att minska matsvinn i kommunal 
verksamhet.  

• Skolor – tex. textilåterbruk inom syslöjd, kasserat byggmaterial i träslöjd. 

• Förskola - t.ex. klädbyteshylla. 

• Äldreomsorg t.ex. minska inkontinensprodukter, flergångsunderlägg i sängar. 

• Matsvinn inom livsmedelssektor och restauranger/storkök.  

• Kommunala hyresfastigheter -t.ex. genom flerspråkig information, återbruksrum, 
skänkes/sökes tavla, insamling textil, lånepool (verktyg, etc.), verkstad (laga möbler, 
cyklar, etc.). 
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• Tillvaratagande av goda exempel från andra kommuner, t.ex. Göteborg som kommit 
långt i sitt arbete med avfallsförebyggande inom kommunen  

• Kommunens ÅVC är en annan viktig verksamhet som kan ingå i detta, t.ex. kopplat till 
Återanvändning (möbler, fritidsartiklar, virke, leksaker, cyklar), återvinning (metall, 
plast, gips, planglas och isolering) och flerspråkig information. 
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Bilaga 2. Indikatorer 
I tabell nedan framgår de indikatorer (nyckeltal) som avses dokumenteras årligen i syfte att 
följa utvecklingen av övergripande mål och som kan föranleda omprövning eller nya åtgärder 
under planperioden. 

År 
2016 

Indikatorer som ska följas (utöver 
mätbara mål) 

Dalarna  Ludvika 
Smedjebacken 

Sverige 

Uppkomst, förebyggande och återanvändning (kapitel 4.1) 

I 1.1 Hushållens vilja att undvika slänga mat 
(matsvinn), andel som instämmer till 
stor del eller helt  

Mäts 
2017 

Mäts 2017  

I 1.2 Hushållens vilja att minimera 
pappersanvändning i hushållet, andel 
som instämmer till stor del eller helt 

Mäts 
2017 

Mäts 2017  

I 1.3 Hushållens vilja att undvika använda 
nya plastpåsar för matvaror i 
livsmedelsaffärer, andel som instämmer 
till stor del eller helt 

Mäts 
2017 

Mäts 2017  

I 1.4 Hushållens vilja att sälja/lämna in sina 
begagnade saker så att någon annan 
kan få användning för dem, andel 
ganska eller mycket sannolikt 

81 % L: 79 % 

S: Mäts 2017 

83 % 

I 1.5 Hushållens vilja att köpa begagnade 
saker, andel ganska eller mycket 
sannolikt 

47 % L: 42 % 

S: Mäts 2017 

45 % 

I 1.6 Mängd insamlade textilier till 
återvinning och återanvändning, 
kg/person 

1,4 L: 3,1 

S: 0,7 

1,1 

I 1.7 Tallriksvinn i kommunal 
kostverksamhet, g/portion 

Mäts 
2018 

Mäts 2018 - 

I 1.8 Serveringssvinn i kommunal 
kostverksamhet, g/portion 

Mäts 
2018 

Mäts 2018 - 

Källsortering och materialåtervinning (kapitel 4.2) 
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År 
2016 

Indikatorer som ska följas (utöver 
mätbara mål) 

Dalarna  Ludvika 
Smedjebacken 

Sverige 

I 2:1 Mängd restavfall, kg/person 142 L: 241 

S: 146 

182 

I 2:2 Mängd matavfall, kg/person 47 L: 0 

S: 14 

31 

I 2:3 Mängd förpacknings- och 
tidningsmaterial i restavfall 
(kg/hushåll*vecka), villa/lägenhet 

1,55 

1,37 

L: 3,15 

S: Mäts 2017 

1,52 

1,52 

I 2:4 Mängd matavfall i restavfall 
(kg/hushåll*vecka), villa/lägenhet 

0,74 

0,81 

L: 2,54/2,07 

S: Mäts 2017 

0,99 

1,10 

I 2:5 Hushållens nöjdhet med information 
om källsortering, andel ganska eller 
mycket nöjda 

75 % L: 67 % 

S: Mäts 2017 

74 % 

I 2:6 Hushållens sortering av 
pappersförpackningar, andel som anger 
att de källsorterar väldigt mycket   

Mäts 
2017 

Mäts 2017 Mäts 
2017 

I 2:7 Hushållens sortering av 
plastförpackningar, andel som anger att 
de källsorterar väldigt mycket   

Mäts 
2017 

Mäts 2017 Mäts 
2017 

I 2:8 Hushållens sortering av 
metallförpackningar, andel som anger 
att de källsorterar väldigt mycket   

Mäts 
2017 

Mäts 2017 Mäts 
2017 

I 2.9 Andel hushållsavfall insamlat för 
materialåtervinning, exkl. biologisk 
behandling 

26 % L: 26 % 

S: 20 % 

26 % 

I 
2.10 

Mängd insamlade förpackningar och 
returpapper, kg/person 

67 74 70 

I 
2.11 

Hushållens nöjdhet hur enkelt det är att 
lämna förpackningar och returpapper 
till materialåtervinning, andel ganska 
eller mycket nöjda 

80 % L: 77 % 

S: Mäts 2017 

78 % 
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År 
2016 

Indikatorer som ska följas (utöver 
mätbara mål) 

Dalarna  Ludvika 
Smedjebacken 

Sverige 

I 
2.12 

Hushållens sammanfattande nöjdhet 
efter besök vid återvinningsstation 
(ÅVS) 

71 % L: 66 % 

S: Mäts 2017 

75 % 

Omhändertagande av mat- och restavfall (kapitel 4.3) 

I 3.1 Andel miljövänliga drivmedel 27 % L: 5 % 

S: 5 % 

46 % 

I 3.2 Energianvändning insamling mat- och 
restavfall, kWh/ton 

120 L: 69 

S: 348 

91 

I 3.3 Hushållens förtroende för att insamlat 
avfall behandlas och återvinns på ett 
riktigt sätt 

78 % L: 82 % 

S: Mäts 2017 

76 % 

Farligt avfall och elavfall (kapitel 4.4) 

I 4.1 Mängd insamlat farligt avfall, kg/person 10,4 L: 11,0 

S: 13,6 

8,8 

I 4.2 Mängd insamlat impregnerat trä, 
kg/person 

6,3 L: 6,9 

S: 9,1 

6,2 

I 4.3 Mängd elavfall, kg/person 14,2 L: 18,0 

S: 14,3 

14,6 

I 4.4 Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfall från lägenheter ska minska 
under planperioden, kg/hushåll*vecka 

0,018 L: 0,015 

S: Mäts 2017 

0,10 

I 4.5 Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfall från en- och tvåfamiljshus, 
kg/hushåll*vecka 

0,010 L: 0,035 

S: Mäts 2017 

0,07 

I 4.6 Hushållens nöjdhet med tillgänglighet 
för insamling av farligt avfall 
(öppettider, närhet), andel ganska eller 
mycket nöjda 

66 % L: 61 % 

S: Mäts 2017 

71 % 
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År 
2016 

Indikatorer som ska följas (utöver 
mätbara mål) 

Dalarna  Ludvika 
Smedjebacken 

Sverige 

I 4.7 Hushållens nöjdhet med information 
om sortering farligt avfall, andel ganska 
eller mycket nöjda 

79 % L: 74 % 

S: Mäts 2017 

74 % 

Grovavfall/ÅVC (kapitel 4.5) 

I 5.1 Hushållens nöjdhet med hur enkelt det 
är att lämna grovavfall, andel ganska 
eller mycket nöjda 

62 % L: 54 % 

S: Mäts 2017 

64 % 

I 5.2 Hushållens sammanfattande omdöme 
besök ÅVC, andel ganska eller mycket 
nöjda  

90 % L: 86 % 

S: Mäts 2017 

85 % 

I 5.3 Hushållens nöjdhet öppettider ÅVC, 
andel ganska eller mycket nöjda  

70 % L: 78 % 

S: Mäts 2017 

72 % 

I 5.4 Mängd grovavfall, kg/person 226 L: 175 

S: 326 

209 

I 5.5 Mängd insamlat textil till 
återanvändning, kg/person 

1,4 L: 3,1 

S: 0,7 

1,1 

I.5.6 Mängd grovavfall till 
materialåtervinning (well, metall, plast, 
textil), kg/person 

38 L: 32 

S: 43 

33 

I 5.7 Hushållsavfall till deponering, kg/person 13,7 L: 5,8 

S: 19,7 

10,4 

Latrin, slam och fett (kapitel 4.6) 

 Saknas för närvarande    

Nedlagda kommunala deponier (kapitel 4.7) 

 Saknas för närvarande    

Nedskräpning (kapitel 4.8) 
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År 
2016 

Indikatorer som ska följas (utöver 
mätbara mål) 

Dalarna  Ludvika 
Smedjebacken 

Sverige 

I 8.1 Hushållens omdömen om att 
nedskräpning har ökat i min kommun, 
andel som instämmer till stor del eller 
helt 

Mäts 
2017 

Mäts 2017 38 % 

I 8.2 Hushållens omdömen om att min 
kommun skulle behöva sätta in ökade 
åtgärder för att minska nedskräpning, 
andel som instämmer till stor del eller 
helt 

Mäts 
2017 

Mäts 2017 26 % 

Verksamhetsavfall (kapitel 4.9) 

 Saknas för närvarande    
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1 BAKGRUND 
Vi använder idag i genomsnitt 20 ton materiella resurser per person och år. Avfallsmängderna ökar, 
men eftersom vi har blivit allt bättre på att ta hand om avfallet så har deponeringen minskat. 
Ambitionen både inom Sverige och EU är att minska avfallsmängderna och åstadkomma 
resurseffektiva och giftfria kretslopp, vilket är en stor utmaning.  

Avfallshanteringen har under den senaste 25 årsperioden gått från fokus på deponering och 
destruktion till resursutnyttjande och hållbar konsumtion. Sammantaget förbrukas det mer resurser 
såväl globalt som nationellt/regionalt/lokalt än vad som långsiktigt är hållbart. En tydlig förändring 
måste ske för att säkerställa även kommande generationers förutsättningar att leva i ett 
välfärdssamhälle. I samtliga kommuners avfallsplaner i Dalarna avses under den kommande perioden 
fokus läggas på att minska avfallsmängderna och öka resursutnyttjandet. T.ex. genom att bredda 
engagemanget i samhället genom ”Dalarna minskar avfallet – vi tar vårt ansvar”, kopplat till olika 
samhälls- och verksamhetssektorer.  

Varje kommun har ansvar för att det finns en plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering och för att ta hand om avfall som kommunen ansvarar för enligt 
renhållningsordningen. För detta får kommunen ta ut avgifter (taxa) och dessa får tas ut på sådant 
sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.  

Såväl renhållningsordning som avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige.  

Avfallsplanen ska bland annat ange kommunens mål med avfallshanteringen i syfte att uppnå EU:s 
avfallsdirektiv och de nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet.  

Avfallsplanen ska ses som en del i kommunens arbete med att uppnå en hållbar avfallshantering med 
utgångspunkt från EU:s direktiv, nationella miljömål samt olika nationella och regionala planer och 
program såsom det avfallsförebyggande programmet. Planen ska också koordineras med lokala mål 
och program.  

I Dalarna har det gemensamma arbetet med avfallsplanen sedan 2006 koordinerats med de 
regionala miljömålen. Detta arbetssätt kommer att användas även kommande planperiod. 
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2 PLANENS SYFTE OCH PRIORITERADE OMRÅDEN 2018 - 2022 
Avfallsplanen avses vara samordnad mellan kommunerna i Dalarna. Avfallsplanen avser att skapa en 
gemensam plattform för Dalarnas utveckling inom avfallshanteringen, i syfte att utveckla en miljö- 
och serviceinriktad avfallshantering utifrån EU:s avfallshierarki, som åskådliggörs via den så kallade 
avfallstrappan. 

 

Under planperioden föreslås det mest prioriterade för avfallshanteringen i Dalarna vara att förbättra 
positionen i avfallstrappan. Detta genom ett långsiktigt arbete (10 - 15 år) som sammanfattas i 
följande övergripande mål;   
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Övergripande mål 1: Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån 
för hållbar konsumtion1 och ökad återanvändning 

Övergripande mål 2: Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera 
och materialåtervinningen ska öka 

Övergripande mål 3:  Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås 

Övergripande mål 4:   Insamlingen av farligt avfall ska förbättras 

Övergripande mål 5:   Tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovavfall till 
återanvändning ska förbättras 

Övergripande mål 6:  Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp 
med minsta möjliga påverkan av farliga ämnen 

Övergripande mål 7: Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda kommunala deponier 
ska minska  

Övergripande mål 8:  Nedskräpning ska minska i städer, naturområden samt längs sjöar och 
vattendrag 

Övergripande mål 9: Minska avfallsmängder och öka återanvändning av byggavfall samt 
använda miljövänliga material och omhänderta farligt avfall på rätt 
sätt 

Övergripande mål 1 - 3 samt 9 (fet stil) är de mest prioriterade områdena under planperiod 2018 – 
2022 där mätbara mål och gemensamma åtgärder i Dalarna normalt konkretiseras (kan förekomma 
även i övriga områden).   

Utvecklingen följs via mätning av indikatorer i samtliga områden som kan föranleda behov av ökade 
eller ändrade insatser.  

Under planperioden avses insatser och engagemang utvecklas i syfte att få många att bidra till ett 
mer hållbart samhälle, med strävan högst upp i avfallstrappan. För att åstadkomma detta föreslås att 
ett gemensamt koncept ”Dalarna minska avfallet” används där olika verksamheter och aktörer ges 
förutsättningar att engagera sig för att minska uppkomsten av avfall genom förebyggande och 
återanvändning, se bilaga 1.  

  

                                                           
1 Med hållbar konsumtion avses konsumtion som garanterar en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, t.ex. mindre 
konsumtion genom delning av produkter, konsumtion av mer hållbara produkter och konsumtion av tjänster som alternativ 
till konsumtion av produkter”. 
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3 LEDSTJÄRNOR 
Ledstjärnorna avser att vara vägledande för alla beslut och ställningstaganden inom 
avfallshanteringen i Dalarna. De togs fram inför föregående avfallsplaneperiod. 

Enkelhet och god service 

• Enkelhet för kund och medborgare 
• God service 
• God pedagogik 

Positivt budskap 

• Positiv inställning 
• Använd föredömen och goda exempel 
• Bekräftelse 

Hållbar utveckling 

• Klimatsmart 
• Resurseffektivt 
• Generationsperspektiv 

Helhetssyn 

• Effektivitet 
• Samordning 
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4 MÅL OCH ÅTGÄRDER 
Mål och åtgärder är uppdelade i områden anpassade till avfallshanteringens olika delar med 
avseende på EU:s och Miljöbalkens avfallstrappa samt utifrån vad som prioriteras i Dalarna 2018 - 
2022. Målen gäller såväl hela Dalarna som varje enskild kommun om inte annat anges. 

Målen gäller under hela planperioden där övergripande mål riktar sig 10 – 15 år i framtiden och dess 
underliggande delmål avser mätbart utfall år 2022. Som utgångspunkt för delmål används basår 2016 
om inte annat anges. Målen avses följas upp årligen.  

Åtgärderna avser det specifika övergripande målet och samtliga dess underliggande delmål.  
Åtgärderna kan revideras årligen i syfte att uppnå uppsatta mål. Vid behov ska åtgärder inarbetas i 
ansvarigas verksamhetsplaner/budget. Under varje område anges åtgärd med ansvar och tidsplan.  

I separat faktaunderlag framgår uppgifter på utfall uppföljning avfallsplan 2013 – 2017, nationella 
regionala mål och riktlinjer, statistik samt övriga uppgifter som ska framgå av en kommunal 
avfallsplan.  

Hushållens omdömen om avfallshantering mäts kontinuerligt via kundundersökningar i samtliga 
kommuner i Dalarna. 

 

  

Nulägesanalys
Redogör för 

status i Dalarna 
med nationella 

och lokala 
utblickar

Uppdateras 
under 

planperiod till 
stöd för 

revidering av 
åtgärder. 

Mål
Övergripande 

mål anger 
önskvärd 

riktning de 
närmaste 10-15 

åren.
Mätbara mål 

tydliggör 
prioritet i 

övergripande 
mål och sätter 
fokus på var 

större insatser 
behöver ske. 

Indikatorer
Indikatorer 

används för att 
följa 

utvecklingen av 
övergripande 
mål som alla 

anger en 
färdriktning 

samt mätbara 
mål i ett bredare 

perspektiv. 
Utvecklingen 
kan föranleda 
omprövning 

eller nya 
åtgärder under 
planperioden.

Åtgärder
Åtgärderna 

avser att ange 
de insatser som 

krävs för att 
uppnå målen.
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4.1 UPPKOMST, FÖREBYGGANDE OCH ÅTERANVÄNDNING AV AVFALL MED KOMMUNALT ANSVAR 

4.1.1 Nulägesanalys 
I avfallshierarkin är avfallets uppkomst den högsta och viktigaste nivån som alla länder i Europa 
strävar att förbättra och den är numera inarbetad i Miljöbalken. I Dalarna berör detta till stor del 
kommunernas och hushållens konsumtionsmönster samt källsortering i hushåll, kommunal 
verksamhet och arbetsplatser. Förebyggande av matsvinn och textilier är särskilt prioriterat.  

Konsumtionens miljö- och klimatpåverkan har under senare år hamnat allt mer i fokus. 2012 startade 
FN ett tioårigt ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion, och i det internationella 
arbetet med Agenda 2030 är hållbar konsumtion och produktion ett av de fastställda 17 målen. 

Nationellt anges att återanvändningen av hushållens avfall ska öka, bland annat genom att det ska bli 
enklare för hushållen att lämna material och produkter till återanvändning eller till förberedelse för 
återanvändning. 

I Sverige är avfallshanteringen effektivare nu och orsakar mindre miljöpåverkan än förr. Men 
avfallsmängderna fortsätter att öka. Mängden avfall måste minska för att generationsmålet och flera 
miljökvalitetsmål ska nås. 

Hushållsavfallet har tenderat att öka de senaste åren i Dalarna, se diagram med trendlinje. I Dalarna 
kastar således ett medelhushåll ca 508 kg/person och år (2016), vilket är i nivå med Sverigesnittet 
(515 kg/person).  

 

Under 2015 – 2016 utvecklades möjligheterna att samla in textilier i många av kommunerna i 
Dalarna. Utvecklingen har medfört att insamlade textilier numera återanvänds och det som inte 
återanvänds bearbetas för textilåtervinning.  

Hushållens vilja att ändra sitt levnadssätt för att minimera avfallsmängder har ökat från 33 % år 2013 
till 41 % år 2015 (Sverige medel 50 %). Dessutom styr 50 % sin konsumtion mot ökad återanvändning 
(Sverige 48 %), vilket är i nivå med värdet för 2013.  
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I Avfallsplan 2013 – 2017 sattes målet att andelen personer som försöker styra sin konsumtion mot 
ökad återanvändning och/eller tjänstekonsumtion ska öka med minst 10 % mellan mättillfälle i 
kundenkäter 2013 – 2017. Utfallet år 2015 var 50 % jämfört med 49 % år 2013, alltså långt ifrån 
målet.  

4.1.2 Övergripande mål 

 

Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar konsumtion och ökad 
återanvändning 

 

4.1.3 Mätbara mål 2022 

ID Mätbara delmål 
Dalarna 

Basår 
Dalarna 

2016 

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 

Smedjebacken  
2016 

Resultat 
Ludvika 

Smedjebacken 
2022 

Sverige 
medel 
2016 

M 
1.1 

Mängden 
hushållsavfall exkl. 
slam ska minska 
(kg/person) 

508 <508 L: 523 

S: 579 

L: <523 

S: <579 

515 

M 
1.2 

Hushållens vilja att 
ändra levnadssätt 
för att minimera 
avfallsmängder  

samt  

vilja att styra sin 
konsumtion mot 
ökad 
återanvändning 
ska öka med 10 % i 
Dalarna, andel som 
svarar ganska eller 
väldigt mycket på 5 
gradig skala 

OBS: Två frågor i 
kundundersökning 

41 %  

50 % 

45 % 

55 % 

L: 41 %/48 % 

S: - 

L: 45 %/53 % 

S: anges 
utifrån 

mätning 2017 
(gjorde ej 

mätning 2015) 

50 % 

48 % 

M 
1.3 

Matsvinnet i 
kommunal 
kostverksamhet 

Mäts 
2018 

 Mäts 2018   
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ska halveras till år 
2030, där halva 
vägen uppnåtts år 
2022 

4.1.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:1 Stärka regionalt och lokalt 
nätverksarbete i Dalarna 

Under perioden avses 
befintliga regionala nätverk 
stärkas och ett 
politikernätverk initieras  

Dessutom avses den lokala 
organisationen för att 
arbetet med avfallsplanens 
genomförande utvecklas, i 
synnerhet samarbetet 
mellan de lokala 
arbetsgrupperna inom 
avfallsplanering och de 
kommunala enheter som 
avses delta i ”Dalarna 
minskar avfallet”.  

Samråd Region Dalarna 

Länsstyrelsen 

Regional 
avfallsplanegrupp 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 
- 

2022 

2017:2 Utveckla publik webbportal i 
Dalarna för kommunikation 
rörande avfallsplanen och 
dess genomförande och 
uppföljning 

DalaAvfall Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 

2017:3 Utveckla konceptet ”Dalarna 
minskar avfallet”. Se bilaga 1 
som anger ett idékoncept 
för upplägget.  

Regional 
avfallsplanegrupp 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 
- 

2022 

2017:4 Ta fram riktlinjer för att 
organisera och införa 
avfallshierarkin 
(avfallstrappan) i 

Regional 
avfallsplanegrupp 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 
- 

2019 
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Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

kommunernas strategiska 
dokument och 
verksamhetsplaner.  

2017:5 Inom ramen för 
Upphandlingsdialog 
Dalarnas metodutveckling 
och kompetensaktiviteter 
för miljö, uppmärksamma 
frågor om hållbar 
konsumtion och 
avfallshierarkin. 

Länsstyrelsen – 
Upphandlingsdialog 

Dalarna och Regionala 
avfallsplanegruppen. 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 
- 

2020 

2017:6 Matsvinn i kommunal 
verksamhet 

• Gemensam policy i 
Dalarna mätning 
matsvinn i kommunal 
kostverksamhet 

• Införskaffa gemensamt 
mätsystem matsvinn 
kommunal 
kostverksamhet 

• Överenskommelse i 
kostnätverk för reglering 
av dess arbete, ansvar 
och finansiering 

Kostnätverk Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 

Se även kapitel 4.5 angående återanvändning vid ÅVC 

 

4.1.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Ansvar Tid 

LS: 2017:1 
(alla 
kommuner) 

Delta i regionalt informationsarbete och 
”Dalarna minskar avfallet”. Detta sker även på 
lokal nivå under ”Europa minskar avfallet-
veckan”. 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 – 
2022 
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Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:2 Utbildning av kommunens personal utifrån 
”Dalarna minskar avfallet” 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018-
2022 

Se även kapitel 4.5 angående återanvändning vid ÅVC 
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4.2 KÄLLSORTERING OCH MATERIALÅTERVINNING 

4.2.1 Nulägesanalys 

I avfallstrappan är materialåtervinning det näst högsta steget efter minskad uppkomst och 
förebyggande av avfall. Det avfall som ändå uppstår ska så långt som möjligt materialåtervinnas.  

Materialåtervinningen utgörs främst av förpackningar och returpapper och återvinning av olika 
fraktioner som normalt lämnas vid ÅVC, exempelvis metall, elavfall, batterier, wellpapp, däck, gips, 
planglas, plast och textilier.  Omhändertagande av vissa grovavfallsfraktioner bör utvecklas i syfte att 
öka materialåtervinning och minska deponering, ex gips och planglas, isolering (glasfiber) 

Förpackningar och returpapper ska återvinnas och normalt lämnas vid en återvinningsstation (ÅVS). 
Ansvaret för insamling och omhändertagande av förpackningar och returpapper har normalt 
förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI AB (bildat av producenterna för förpackningar och 
returpapper). Kommunerna har, under vissa betingelser, möjlighet att sköta insamlingen och avsätta 
materialet till återvinningsindustrin.  

Nationellt anges att minst 90 % ska vara nöjda med insamlingen av hushållsavfall med koppling till 
materialåtervinning. Textilier och elavfall anges som särskilt prioriterade områden. I Dalarna var 80 % 
ganska eller mycket nöjda med hur enkelt det är att lämna förpackningar och returpapper till 
materialåtervinning (år 2015).  

Insamlingen fungerar i flera avseenden bristfälligt med bland annat felsortering som följd, vilket 
innebär att material läggs i restavfallet som går till avfallsförbränning istället för att 
materialåtervinnas. Regeringen utreder om kommunerna ska överta ansvaret för insamling av 
förpackningar och returpapper. Det blir allt vanligare med att kommuner inför fastighetsnära 
insamling (FNI) i egen regi, vilket innebär att förpackningar och tidningar samlas in hos hushållen. 
Detta innebär utökad service för hushållen då de inte längre behöver åka till en återvinningsstation 
för att lämna sina förpackningar och tidningar. Det finns flera olika system för FNI. De vanligaste 
systemen är ”Flerfackskärl” och ”Optisk sortering” men även kvartersnära hämtning utvecklas. Mer 
information framgår av underlag, kapitel 4.  

Kommunernas och hushållens samt verksamheters källsortering är väldigt viktig för att säkerställa att 
avfall omhändertas i enlighet med EU:s avfallshierarki och nationella mål. Det avser främst; 

• farligt avfall ska separeras och lämnas till avsedd mottagning för att inte hamna i restavfallet 
• förpackningar och returpapper ska sorteras ut och transporteras till de återvinningsstationer som 

finns utplacerade i kommunen  
• matavfall ska läggas i papperspåse för de kommuner som infört källsortering (alla utom Ludvika 

och Säter)  

Kommunala verksamheter har på många håll bristfällig källsortering. Under föregående planperiod 
genomfördes insatser (sopa framför egen dörr) i syfte att driva på arbetet men alltjämt finns det 
mycket att förbättra.  

Dalarna har en gemensam sorteringsguide och vid senaste kundundersökningen var andelen kunder 
som är ganska eller mycket nöjda med information om källsortering 75 % (Sverige 74 %).  
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I avfallsplan 2013 – 2017 var målet att mängden förpackningar och returpapper som slängs i kärl för 
mat- och restavfall ska understiga 30 kg/person. Utvecklingen har gått åt fel håll och 2015 var 
mängden uppe i 54 kg/person. Branschutvecklingen har medfört att redovisning av plockanalyser 
sker på andra sätt än kg/person och detta tillämpas även framöver i Dalarna, se nedan.  

I Dalarna genomförs normalt plockanalyser vartannat år. Vid senaste plockanalysen, år 2015, kunde 
följande noteras; 

Kommuner med källsortering av matavfall 

• Två tredjedelar av hushållens restavfall är som regel felsorterat.  
• I restavfallet från villor med eget matavfallskärl utgörs i genomsnitt 40 % förpackningar och 

returpapper i restavfallet, vilket motsvarar 1,55 kg/hushåll*vecka (Sverige 35%/1,52 kg). I 
kommuner med så kallat fyrfackssystem läggs i snitt 28% förpackningar och returpapper i 
restavfallet motsvarande 1,03 kg/hushåll*vecka.  

• I restavfallet från lägenheter med central insamling läggs i genomsnitt 41 % förpackningar och 
returpapper i restavfallet, vilket motsvarar 1,37 kg/hushåll*vecka (Sverige 36%/1,52 kg).  

• Av förpackningar och returpapper är plastförpackningar mest felsorterat (ca 14 %) följt av 
pappersförpackningar (ca 11 %) och tidningar (ca 9 %). 

• Felsorterat matavfall i restavfallet från villor med eget matavfallskärl uppgick till 19 % 
motsvarande 0,74 kg/hushåll*vecka (Sverige 22%/0,99 kg).  

• Felsorterat matavfall i restavfallet från lägenheter med central insamling uppgick till 24 % 
motsvarande 0,81 kg/hushåll*vecka (Sverige 25%/1,1 kg).  

Kommuner utan källsortering av matavfall (Ludvika, Säter) 

• I blandsopor från villor läggs i genomsnitt 3,01 kg förpackningar och returpapper/hushåll*vecka, 
vilket är nästa dubbelt så mycket som i kommuner med källsortering matavfall 

I Dalarna bedöms det vara mycket angeläget att minska på mängden felsorterade förpackningar och 
returpapper i restavfallet den kommande planperioden, i syfte att öka materialåtervinningen samt 
säkerställa att matavfall enbart innehåller matavfall som anvisas att läggas i papperspåse för 
matavfall. Detta är av stor vikt för att kunna behandla matavfallet på avsett vis, se kapitel 4.3. 

God källsortering är även av stor vikt för det som hamnar i avloppet, där såväl ovidkommande avfall 
som kemikalier, mediciner och annat skadligt får stor negativ påverkan på miljö genom att 
avloppsvatten släpps ut i våra vattendrag och slammet kontamineras med för jordbruk skadliga 
ämnen.  

Farligt avfall och elavfall behandlas under kapitel 4.4. 

4.2.2 Övergripande mål 

 

Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och materialåtervinningen ska 
öka  
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4.2.3 Mätbara mål 2022 

 ID Mätbara delmål Dalarna Basår 
Dalarna 

2016 

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 
Smedje-
backen 

2016 

Resultat 
Ludvika 
Smedje-
backen 

2022 

Sverige 
medel 
2016 

M 
2.1 

Andel hushållsavfall 
insamlat för 
materialåtervinning 
inklusive biologisk 
behandling ska öka med 
10 % 

40 % 44 % L : 37 % 

S: 32 % 

L: 41 % 

S: 35 % 

39 % 

M 
2:2 

Rätt källsorterat 
restavfall ska överstiga 
50 % 

Villa 40 % 

Lägenhet 
34 % 

50 % L: - 

S: - 

L: 50 % 

S: 50 % 

 

M 
2.3 

Renheten i källsorterat 
matavfall ska överstiga 
98 % (för matavfall som 
källsorteras) 

- 98 % L: - 

S: - 

L: 98 % 

S: 98 % 

 

Se även kapitel 4.5 angående materialåtervinning vid ÅVC 

 

Ludvika kommun har en vision som har beslutats i kommunfullmäktige. I visionen finns det flera 
kommunövergripande mål för år 2016 - 2020 varav ett av målen är ”En miljövänlig kommun”. Som 
ett resultatmått för målet ska andelen hushållsavfall som återvinns följas upp. Som förslag på 
målvärde år 2020 är att 65 % av hushållsavfallet ska återvinnas 

ID Mätbara delmål Ludvika Basår  
Ludvika 

2016 

Resultat 
Ludvika 

2022 

ML 

2.1 

65 % av hushållsavfallet ska återvinnas år 2020 (andel 
hushållsavfall insamlat för materialåtervinning inklusive 
biologisk behandling ska vara 65 % år 2020) 

L : 37 % 

 

L: 65 % 
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4.2.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:7 Utveckla information och kommunikation 
samt återkoppling till hushållen om 
vikten och nyttan av källsortering genom 
kommunikationsplan som revideras 
årligen.  

Inriktning bättre källsortering av 
förpackningar och returpapper samt rent 
matavfall och rent avlopp.  

DalaAvfall WBAB 2018 
– 

2022 

2017:8 Följa den nationella utvecklingen kring 
ansvar för insamling av förpackningar 
och returpapper samt utreda regionala 
lösningar för fastighetsnära insamling, 
transport och avsättning av material 

DalaAvfall WBAB 2018 
– 

2022 

Se även kapitel 4.5 angående materialåtervinning vid ÅVC 

4.2.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:3 (alla 
kommuner) 

Alla kommunala verksamheter ska införa 
källsortering enligt beslutad renhållningsordning 

KS 2018 
– 

2022 

LS 2017:4 Upphandling av hämtning av förpackningsmaterial 
inom kommunala verksamheter 

KS 2018-
2022 

LS 2017:5 Utreda möjlighet att införa fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar hos villor 
och fritidshus i Smedjebacken 

WBAB 2018-
2020 

LS 2017:6 Utreda möjlighet till fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar vid flerfamiljshus 

LudvikaHem 

Bärkehus 

2018-
2019 

LS 2017:7 Ställa krav på att källsortering ska finnas vid 
offentliga arrangemang (yttrande till 
polismyndigheten) 

L: SBN och 
MMB 

S: SBU och 
MBN 

2019-
2022 
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LS 2017:8 Utreda möjlighet att kunna erbjuda utlåning av 
”källsorteringsmöbel” vid arrangemang 

WBAB 2018 

Se även kapitel 4.5 angående materialåtervinning vid ÅVC 

 

  

91



16 
 

4.3 OMHÄNDERTAGANDE AV MAT-OCH RESTAVFALL 

4.3.1 Nulägesanalys 

I de nationella miljömålen anges att matavfall ska behandlas så att 50 % av växtnäringen tas tillvara 
samt minst 40 % går till energiutvinning. I Dalarna används ca 33 % av matavfall till växtnäring men 
ingen energi utvinns. Motsvarande i övriga Sverige är 22 % till växtnäring och 15 % till 
energiutvinning.  

Regeringen har utrett behovet av att införa skatt på förbränning av avfall. Om det blir aktuellt 
kommer förbränningskostnaderna att öka, vilket gör det mer lönsamt att sortera ut avfall till 
återvinning 

I Dalarna har samtliga kommuner förutom Ludvika och Säter infört källsortering av matavfall för 
central behandling. I Ludvika pågår arbete för införande av källsortering matavfall. I Dalarna 
behandlas matavfallet främst via kompostering. 

I Sverige samlar 212 kommuner in matavfall2. Av dessa är det bara ca 22 kommuner som 
komposterar matavfallet. Övriga behandlar det helt eller delvis via rötning.  

Under 2017 avser kommunerna i Dalarna att förbehandla matavfallet för vidare transport till 
rötningsanläggning med gasproduktion för fordonsändamål samt återföring av växtnäring. Därmed 
erhålls full miljönytta med det källsorterade matavfallet.  

För att kunna använda matavfallet till växtnäring krävs mycket god renhet och certifiering anses 
nödvändig. I Dalarna avses detta vara ett prioriterat område den kommande planperioden 2018 – 
2022 i syfte att se till att full miljönytta uppnås. Bristande kvalitet medför också ökade kostnader i 
och med att mottagning kan stoppas.   

Förtroendet för att det avfall kommunerna samlar in behandlas och återvinns på ett riktigt sätt har 
ökat från 71 % år 2013 till 78 % år 2015 (Sverige medel 76 %). Ett starkt förtroende bidrar till att 
hushållen gör sin andel av arbetet för en bättre miljö. I avfallsplan 2013 – 2017 är målet 90 %. 

86 % är nöjda med hur insamlingen av hushållsavfall fungerar (Sverige 85 %).  

Insamlingen av mat- och restavfall sker via särskilda lastbilar som kan komprimera avfallet, vissa 
fordon har dessutom flera fack, som kan samordna insamling av flera avfallsslag vid samma tillfälle. I 
Dalarna beräknas dessa transporter till ca 120 000 mil, vilket motsvarar ca 480 varv runt jorden, alltså 
en stor arbetsinsats. Fossilfria drivmedel och ”miljödiesel” (HVO, RME, tallolja, etc.) är de bränslen 
som används där miljövänliga drivmedel är på uppgång vilket motsvarar mer än 35 % i Dalarna år 
2016. Arbetet med att optimera transporter, helst över kommungränser, med fossilfria drivmedel är 
prioriterade frågor som avses drivas främst på kommunal nivå, genom de samverkansorganisationer 
som finns i Dalarna och DalaAvfall.           

  

                                                           
2 Avfall Sverige aug 2016 
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4.3.2 Övergripande mål 

 

Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås 

 

4.3.3 Mätbara mål 2022 

 ID Mätbara 
delmål 
Dalarna 

Basår 
Dalarna 

2016 

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 

Smedjebacken 
2016 

Resultat Ludvika 
Smedjebacken 

2022 

Sverige 
medel 
2016 

M 
3.1 

 15 % 50 % L: 0 % 

S: 6,5 % 

L: 50 % 

S: 50 % 

18 % 

4.3.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:9 Utred möjligheten att erbjuda 
papperspåsar/säckar för verksamheter att 
använda för sitt matavfall. 

DalaAvfall WBAB 2018 

4.3.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:9 Utreda möjligheten att införa fossilfritt 
bränsle för insamling av hushållsavfall i 
Smedjebacken (avtalsbundet). 

WBAB 2018-
2019 

LS 2017:10 Övergå till fossilfritt bränsle för insamling av 
hushållsavfall i Ludvika. 

WBAB 2018 
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4.4 FARLIGT AVFALL OCH ELAVFALL 

4.4.1 Nulägesanalys 

Att minska avfallets farlighet för hälsa och miljö har länge varit en huvudsaklig uppgift för samhället. 
På senare år bedöms frågan ofta hamnat lite i skuggan av att minska mängden avfall och ökad 
återanvändning och återvinning.  

Farligt avfall ska inlämnas på anvisade platser i kommunen, ex återvinningscentraler.  

Mängden farligt avfall har tenderat att öka de senaste åren, såväl i Sverige som i Dalarna, se diagram 
med trendlinje. I Dalarna lämnar alltså ett medelhushåll ca 10,4 kg farligt avfall per person och år 
(2016), vilket är avsevärt högre jämfört med Sverige (8,8 kg/person). Det som ökat mest i Dalarna är 
impregnerat trä.  

 

I Dalarna uppgick farligt avfall i restavfall från villor (kommuner med källsortering matavfall, 
centralkompostering) till 0,09 %.  Detta motsvarar 0,002 kg/hushåll*vecka (Sverige 0,03 
kg/hushåll*vecka).  

Från lägenhet var motsvarande andel 0,07 % motsvarande 0,003 kg/hushåll*vecka (Sverige 0,06 
kg/hushåll*vecka).   

I kommuner som saknar källsortering matavfall (Ludvika, Säter) uppgick mängden farligt avfall i villor 
till 0,009 kg/hushåll*vecka, vilket är nästan 5 gånger högre än kommuner med källsortering 
matavfall.  

Målen i avfallsplan 2013 – 2017 att understiga 0,1 kg/person farligt avfall i restavfall uppnåddes 
(resultat 0,07 kg/person).  

Sammantaget fungerar källsorteringen av farligt avfall i Dalarna mycket bra och har blivit allt bättre 
de senaste åren.  
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Hushållens omdömen om avfallshantering mäts kontinuerligt via kundundersökningar i samtliga 
kommuner i Dalarna. Hushåll som är nöjda med tillgänglighet för inlämning av farligt avfall uppgick 
2015 till 66 %, vilket är något bättre än 2013 som var 64 % (Sverige medel 71 %). Variationen mellan 
kommunerna är stor, från 46 % till 80 %.  

Gällande omdömen om information om farligt avfall uppgav 78 % att de var nöjda med detta vilket är 
i nivå med år 2013 (Sverige medel 74 %).  

Under kommande planperiod är det av stor vikt att den goda trenden med källsortering av farligt 
avfall fortsätter men även att säkerställa att det farliga avfallet lämnas in på ett riktigt sätt. Om 
indikatorer påvisar behov av insatser ska åtgärder omgående vidtas.    

4.4.2 Övergripande mål 

 

Insamlingen av farligt avfall ska förbättras 

 

4.4.3 Mätbara mål 2022 

Saknas under planperioden 

4.4.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:10 Utreda möjligheter, kostnader och 
finansieringsalternativ för att förbättra 
källsorteringen genom insamling av 
farligt avfall, smått elavfall och batterier 
vid kommunala hyresfastigheter samt 
andra lämpliga verksamheter. 

DalaAvfall WBAB 

Kommunala 
fastighetsenheter 

2019 

4.4.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:11 Erbjuda hämtning av hushållens farliga avfall i båda 
kommunerna 

WBAB 2018-
2022 
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4.5 GROVAVFALL/ÅVC 

4.5.1 Nulägesanalys 

Grovavfall, eller skrymmande avfall som är definitionen, lämnas normalt på kommunens 
återvinningscentral. I en del kommuner tillämpas mobil insamling via särskilda körscheman, 
exempelvis under våren. Budning (hämta grovavfall vid fastighet) via renhållaren är också ofta 
möjligt, normalt kopplat till en avgift. Vid de flesta ÅVC kan även verksamhetsavfall lämnas från 
mindre företag mot avgift.  

Återvinningscentralerna (ÅVC) har utvecklats till att bli en av kommunens mer besökta platser där 
grövre avfall samt farligt avfall kan lämnas. För att besöket ska fungera väl är det av stor vikt att 
centralen har en god logistisk planering för fordon inklusive släpvagnar samt bra skyltning så att 
besökare vet hur de ska kunna lämna avfallet på rätt sätt. Kunnig och serviceinriktad personal bidrar 
till att uppnå ett bra resultat vid avlämningen. I takt med ökade behov finns ökande förväntningar på 
öppettider och närhet.   

För att möta de ökande behoven har nya obemannade ÅVC:er börjat tillämpas i några kommuner i 
Sverige. Upplägget är baserat på att kunden, efter viss utbildning, kan lämna grovavfall även utanför 
ordinarie öppettider vilket ger ökad tillgänglighet. Körkort används som passerkort och identifikation. 
Bra belysning, skyltning och kameraövervakning används som verktyg för att detta ska fungera.  

I Dalarna har ett flertal av återvinningscentralerna moderniserats den senaste 10 års perioden och i 
vissa kommuner har ny ÅVC byggts. Öppettiderna har succesivt ökat. År 2016 var genomsnittlig 
öppettid totalt 40 timmar per vecka jämfört med 36 timmar år 2010. Motsvarande öppettider kväll 
(efter kl. 16) och helg var 10,6 timmar jämfört med 8,4 timmar (+ 26 %). I Sverige var genomsnittlig 
öppettid 44 respektive 12 timmar per vecka år 2016.  

Nöjdheten gällande besök ÅVC har ökat stadigt. Fortfarande är dock nöjdheten relativt låg gällande 
hur enkelt det är att lämna grovavfall (öppettider och tillgänglighet). Detta kan bidra till ökad 
nedskräpning och kostnader för städning och tillsyn i kommunerna.  

Det mesta av materialet som lämnas in på ÅVC återvinns och endast en blygsam del går till 
deponering. Då en del av grovavfallet mycket väl kan återanvändas av andra personer ökar 
kommunernas insatser för att möjliggöra detta vid ÅVC. T.ex. så att secondhandverksamheter i 
kommunen erbjuds utrymme för mottagning. Textilinsamling är ytterligare ett exempel på 
möjligheter att bidra till såväl materialåtervinning som återanvändning. I Sverige finns flertalet 
exempel på kretsloppsparker, eller motsvarande som visar på denna utveckling. Det kan exempelvis 
avse möbler, prydnadssaker, hushållsprylar och fritidsartiklar. I en del kommuner har också särskilda 
platser för återbruk av byggnadsmaterial etc. skapats. 

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras för Dalarna gällande grovavfall/ÅVC;  

• 62 % är nöjda med hur enkelt det är att lämna grovavfall (Sverige 64 %).  

• 226 kg grovavfall/person*år lämnas till återvinningscentralerna, ÅVC (Sverige 209 
kg/person*år). Variationen är dock stor från 104 kg i Borlänge till 326 kg i Smedjebacken. 
Jämfört med Sverige är det främst trä 78 kg (60 kg), brännbart 63 kg (49 kg) och metall 27 kg 
(22 kg) som är högre.   
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• 1,4 kg/person textilier gick till återanvändning vid ÅVC 

• Öppettider kväll (efter kl. 16) och helg vid största ÅVC uppgick till 10,6 tim./vecka i snitt 
(Sverige 12 tim./vecka) 

• 90 % är sammanfattningsvis nöjda efter ett besök vid ÅVC (Sverige 85 %) 

• 64 % är nöjda med närhet till ÅVC (Sverige 69 %) 

• 71 % är nöjda med öppettider ÅVC (Sverige 72 %) 

• 86 % är nöjda med framkomlighet ÅVC (Sverige 80 %) 

• 87 % är nöjda med information och skyltning vid ÅVC (Sverige 83 %) 

• 87 % är nöjda med personalens kunnighet och servicekänsla vid ÅVC (Sverige 85 %) 

• 90 % är nöjda med hur rent och snyggt det är på ÅVC (Sverige 87 %) 

4.5.2 Övergripande mål 

 

Tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovavfall till återanvändning ska förbättras 
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4.5.3 Mätbara mål 2022 

ID Mätbara delmål 
Dalarna 

Basår 
Dalarna 

2016 

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 

Smedjebacken 
2016 

Resultat 
Ludvika 

Smedjebacken 
2022 

Sverige 
2016 

M 
5.1 

Hushållens 
nöjdhet med 
möjligheten att 
lämna grovavfall 
till 
återanvändning 
ska öka med 
minst 10 %, andel 
ganska eller 
mycket nöjda 

Mäts 
2017 

 Mäts 2017 

 

 Mäts 
2017 

4.5.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:11 Utveckla materialåtervinning av 
grovavfall, i synnerhet för avfall som 
annars deponeras eller förbränns 

DalaAvfall WBAB 2018 - 
2019 

4.5.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:12 
(alla 
kommuner) 

Utveckla möjligheterna till att lämna 
grovavfall till återanvändning vid ÅVC 

WBAB 2018 
- 

2019 

LS 2017:13 Utreda möjlighet till obemannad ÅVC WBAB 2018-
2020 

LS 2017:14 Utöka mobil ÅVC till flera gånger/år WBAB 2018 

LS 2017:15 Utreda möjlighet till insamling av 
grovavfall till återanvändning vid 
flerfamiljshus 

LudvikaHem 

Bärkehus 

2018-
2019 
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4.6 LATRIN, SLAM OCH FETT 

4.6.1 Nulägesanalys 

Slam från enskilda avloppsanläggningar, latrin och fett kategoriseras normalt som hushållsavfall. I 
detta avsnitt hanteras även slam från kommunala avloppsreningsverk. 

I Dalarna finns ett stort antal enskilda avloppsanläggningar som ligger utanför allmän VA anläggning. 
Dessa töms av renhållaren eller av denne utsedd entreprenör. Normalt lämnas detta slam vid ett 
avloppsreningsverk inom egna kommunen. Ca 26 % av hushållen i Dalarna har en enskild 
avloppsanläggning (Sverige 30 %).  

I en del kommunala avloppsreningsverk i Dalarna produceras biogas för energiåtervinning som 
återbrukas i verkets drift.  Fett och fettavskiljarslam har högt energiinnehåll varför det är viktigt att 
detta tas emot i avloppsreningsverk med biogasproduktion.  

I Dalarna omhändertas och återanvänds avloppsslam främst genom tillverkning av anläggningsjord. 
VA-huvudmännen arbetar för att kvalitetssäkra slam och utgående vatten från reningsverk. 

Det långsiktiga målet i Sverige är att växtnäringen i behandlat avloppsslam ska kunna användas till 
jordbruksmark eller skogsmark i syfte att ersätta konstgjorda gödningsmedel (främst fosfor som är en 
ändlig resurs). 

Latrin är mindre vanligt förekommande och minskar successivt i användning.  

Fosforfällor kopplat till enskild avloppsanordning ökar i omfattning, där syftet är att öka 
reningsgraden av avloppsvattnet. Det är inte utrett hur materialet i dessa fosforfällor ska kunna 
återanvändas.  

4.6.2 Övergripande mål 

 

Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med minsta möjliga påverkan 
av farliga ämnen 
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4.6.3 Mätbara mål 2022 

ID Mätbara 
delmål 
Dalarna 

Basår 
Dalarna 

2016 

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 

Smedjebacken 
2016 

Resultat  
Ludvika 

Smedjebacken 
2022 

Sverige 
2016 

M 
6.1 

Kommunal 
slamstrategi 
finns 

0 

 

15 

 

L: 0 

S: 0 

 

L: 1 

S: 1 

 

Värde 
saknas 

4.6.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:12 Ta fram länsmodell som underlag för 
kommunal slamstrategi inklusive dess 
uppföljning och utvärdering. 

Bör bland annat beakta riktlinjer från 
Svenskt Vatten, 
kommunikation/information, samordning 
Kommunal VA planering, 
slamkvalitet/uppströmsarbete, regional 
samordning av behandling och avsättning 
samt samverkan aktörer.  

Arbetet sker i samverkan med DalaAvfall, 
kommunal miljötillsyn och länsstyrelse. 

Dala VA  WBAB 2018 
– 

2019 

2017:13 Utreda möjligheterna att utveckla insamling 
och återanvändning av (fettavskiljarslam 
och) frityrolja i länet, genom att belysa 
juridiska förutsättningar, koordinerade 
systemlösningar och upphandlingar. 

DalaAvfall WBAB 2019 
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4.6.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:16 (alla 
kommuner) 

Arbeta fram och fastställa en kommunal 
slamstrategi (med utgångspunkt från gemensam 
arbetsmodell, se åtgärd 2017:12) 

VA 
huvudman 

2020–
2022 

LS 2017:17 Införa mottagning av fettavfall på ÅVC för 
återvinning. Information till hushållen om 
sortering av fett/olja. 

WBAB 2018 

LS 2017:18 Tillsyn av livsmedelsverksamheter med inriktning 
på hantering av fettavfall 

S: MBN 

L: MMB 

2018-
2019 
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4.7 NEDLAGDA KOMMUNALA DEPONIER 

4.7.1 Nulägesanalys 

I Dalarna finns ca 280 stycken nedlagda kommunala avfallsdeponier. Av dessa deponier är omkring 
80 stycken i riskklass 1 eller 2, vilket betyder stor eller mycket stor risk för människors hälsa och miljö.  
Deponier som är i riskklass 1 eller 2 är prioriterade för undersökningar och ska vid behov åtgärdas i 
form av lämplig efterbehandling.  

Undersökning av deponier sker enligt Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO), vilken 
delas in i en orienterande studie (fas 1) och en översiktlig undersökning (fas 2). Idag har ungefär 20 
stycken deponier undersökts enligt MIFO fas 2. Efter undersökning har ca 7 stycken deponier 
åtgärdats alternativt omklassats till lägre riskklasser.  

Ett stort antal deponier kvarstår innan länets samtliga prioriterade deponier har undersökts och vid 
behov åtgärdats.  

Förslag till etappmål anger att 25 % av riskklass 1 och 15 % riskklass 2 ska vara åtgärdade år 2025 
(gäller alla förorenade områden).   

4.7.2 Övergripande mål 

 

Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda kommunala deponier ska minska  

 

4.7.3 Mätbara mål 2022 

ID Mätbara delmål Dalarna Basår 
Dalarna 

2016 

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 

Smedjebacken 
2016 

Resultat 
Ludvika 

Smedjebacken 
2022 

M 
7.1 

Alla prioriterade nedlagda 
kommunala deponier (klass 
1 och 2) ska vara 
undersökta enligt MIFO fas 
2 med utgångspunkt från 
gemensamma riktlinjer. 

22 st. 81 st. L: 5 av 7 

S: 0 av 6 

L: 7 

S: 6 

M 
7.2 

År 2022 ska det finnas en 
tidsatt åtgärdsplan för 
varje nedlagd kommunal 
deponi där undersökningar 
visar på att behov av åtgärd 
finns. För de deponier där 
behov av åtgärd inte finns 

10 st. 81 st.   
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ska en bedömning göras av 
om deponin kan omklassas 
till lägre riskklass.  

 

4.7.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:14 Bilda länsövergripande 
arbetsgrupp för hantering av 
prioriterade kommunala 
nedlagda deponier under 
perioden 2018 - 2022.   

Länsstyrelsen Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 

2017:15 Ta fram gemensamma 
riktlinjer om ansvar, 
undersökningar och 
åtgärder.  

Riktlinjerna ska även 
behandla finansieringen 
samt strategi för 
kommunen.  

Insatsen ska rikta sig mot 
berörda kommunala 
förvaltningar, bolag och 
nämnder.  

Länsövergripande 
arbetsgrupp (se 
åtgärd 2017:13) 

 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 

4.7.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:19 (alla 
kommuner) 

Med utgångspunkt från gemensamma 
riktlinjer, åtgärd 2017:14, ta fram en 
strategi i samtliga kommuner som anger 
tillvägagångssätt för att alla nedlagda 
prioriterade kommunala deponier ska vara 
undersökta och åtgärdade. 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2019 
- 

2022 
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LS 2017:20 (alla 
kommuner) 

Genomföra undersökning enligt MIFO fas 2 
med utgångspunkt från gemensamma 
riktlinjer för prioriterade nedlagda 
kommunala deponier samt ta fram 
åtgärdsplan för varje nedlagd deponi där 
undersökningar visar på att behov av åtgärd 
finns.  

Verksamhets-
utövaren 

2019 
- 

2022 
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4.8 NEDSKRÄPNING 

4.8.1 Nulägesanalys 

Nedskräpning är att slänga eller lämna föremål av olika karaktär på marken, t.ex. fimpar, 
godispapper, snabbmatsförpackningar, tuggummi, påsar, burkar, engångsgrillar, glas och plastflaskor. 
Större föremål som t.ex. vitvaror, möbler, skrotbilar och byggavfall samt organiskt avfall som t.ex. 
trädgårdsavfall omfattas också Även sådant avfall som slängts eller tappats i sjöar och hav och sedan 
spolats upp på land eller ligger vid strandkanten räknas som nedskräpning. 

Kommunerna i länet genomför dagligen städinsatser på allmän plats. Att arbeta förebyggande för att 
minska nedskräpningen kan vara mer kostnadseffektivt än att enbart reagera i efterhand genom att 
städa. 

Nedskräpning har många olika orsaker där våra vanor, värderingar och kunskap spelar en stor roll. 
Men även t.ex. bristande tillgänglighet till ÅVC, se kapitel 4.5, kan påverka risken för att nedskräpning 
sker med större föremål som annars ska lämnas där.  

I dag sker ingen uppföljning eller mätning av nedskräpning i länets kommuner. 

4.8.2 Övergripande mål 

 

Nedskräpning ska minska i tätorter, naturområden samt längs sjöar och vattendrag 

 

4.8.3 Mätbara mål 2022 

ID Mätbara delmål 
Dalarna 

Basår 
Dalarna 

2016  

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 

Smedjebacken 
2016 

Resultat 
Ludvika 

Smedjebacken 
2022 

Sverige 
2016 

M 
8.1 

Andelen invånare 
som upplever att 
nedskräpning är 
ett problem i 
kommunen ska 
minska jämfört 
med 2017. (svar 4 
eller 5 på fråga 
21a i enkät) 

Mäts 
2017 

Mäts 
2017 

Mäts 2017 Mäts 2017 Mäts 
2017 
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4.8.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:16 Riktad enkät om nedskräpning på 
kommunens hemsida i samband med 
att avfallsenkäten görs. Analysera 
resultat och ta fram förebyggande 
åtgärder för minskad nedskräpning. I 
samband med detta genomföra 
information för att medvetandegöra 
invånare om nedskräpning på allmän 
plats. Samråd med tillsyn.  

GataPark 
nätverk 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018, 
2020, 
2022 

2017:17 Införa gemensamma rutiner för att 
löpande Informera om det som 
kommunerna redan gör gällande 
gaturenhållning och säkerställa 
samordning/delaktighet i evenemang 
och kampanjer för minskad 
nedskräpning. 

GataPark 
nätverk 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

Löpande 

4.8.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:21 (alla 
kommuner) 

Tydliggöra kostnader för nedskräpning Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 

LS 2017:22 (alla 
kommuner) 

Identifiera åtgärder som följd av behov 
utifrån kundundersökning och 
identifierade kostnader 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018-
2022 

LS 2017:23 Medverka i Håll Sverige Rents årliga 
kampanj ”Vi Håller Rent” 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018-
2022 

LS 2017:24 Utveckla och utvärdera rutin för 
hantering av nedskräpningsärenden 

L: SBN och MMB 

S: SBU och MBN 

2018-
2022 
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4.9 VERKSAMHETSAVFALL 

4.9.1 Nulägesanalys 

Bygg- och rivningsavfall är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och i det 
avfallsförebyggande programmet. Bland annat lyfts behovet av bättre tillsyn över hanteringen för att 
förebygga uppkomsten av avfall fram. 

Inom byggsektorn skapas årligen ca en tredjedel av allt avfall som uppkommer inom Sverige (om man 
inte räknar med gruvavfallet) och en fjärdedel av allt det farliga avfallet.  

Naturvårdsverkets mål är att minska mängderna och minska farligheten i det bygg- och rivningsavfall 
som uppstår.  

Förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning (exklusive 
energiåtervinning) av icke farligt bygg- och rivningsavfall ska enligt EU:s avfallsdirektiv öka till minst 
70 viktprocent före år 2020. 

I avfallsplanen 2012 – 2017 fanns åtgärden ”Utvärdera behov av förbättrade rutiner för hantering av 
rivningslov”. Utifrån detta har ett arbete genomförts för att ta fram checklistor/rutiner för 
rivningsplaner. Utvärdering av detta pågår. 

I Dalarna finns en ideell förening som arbetar inom byggsektorn, ByggDialog Dalarna. Föreningen ska 
bland annat jobba med hållbar utveckling.   

4.9.2 Övergripande mål 

 

Minska avfallsmängder och öka återanvändning av byggavfall samt använda miljövänliga material och 
omhänderta farligt avfall på rätt sätt 

 

4.9.3 Mätbara mål 

Anges ej för planperiod 2018 - 2022 

4.9.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:18 Utveckla modell för 
återbruksverksamhet inom 
byggbranschen med utgångspunkt från 
”Förslag på arbetsmodell för återbruk 
av byggmaterial”, Examensarbete i 

ByggDialog 
Dalarna 

 2018 
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Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

byggteknik för Byggarbetsledare (BY 
1025), 2017-05-29. 

2017:19 Återaktualisera och uppdatera projekt 
angående tillsyn och rutiner bygg- och 
rivningsavfall från avfallsplan 2012 – 
2017 

Länsstyrelsen Miljö- och 
byggtillsyn 

2018 

2017:20 Utveckla avfallsförebyggande i 
tillsynsvägledningsplaner för miljö samt 
bygg.  

 Beakta förutsättningar tillsyn gällande 

- källsortering i hushåll och 
verksamheter enligt gällande 
renhållningsordning (samarbete 
DalaAvfall)  

- avfallshierarkin tillämpas vid tillsyn 
mot verksamheter (rutiner finns)  

- avfallshierarkin tillämpas vid 
upphandling 

Länsstyrelsen Miljö- och 
byggtillsyn 

2020 

4.9.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:25 Utreda möjligheten till återanvändning 
av byggmaterial  

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018-
2022 
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5 BEHOVET AV ÄNDRING AV FRAMTIDA INFRASTRUKTUR FÖR 

AVFALLSHANTERING 
Infrastrukturen för kommunal avfallshantering bygger till stor del på verksamheternas och hushållens 
källsorteringssystem som innebär att avfall och material sorteras i olika fraktioner i enlighet med 
kommunens renhållningsordning. Det källsorterade avfallet/materialet insamlas och transporteras till 
olika typer av behandlingsanläggningar.  

Många av kommunerna har utvecklat insamlingssystem för textilier, ofta i anslutning till kommunens 
ÅVC. 

Hushåll kan även lämna grovavfall vid ÅVC som det finns minst en av i varje kommun, se kapitel 4.5. 
En förbehandlingsanläggning för matavfall byggs under 2017 i Borlänge med syfte att behandla allt 
matavfall från hushåll och eventuellt vissa typer av matavfall från butiker och storkök, se kapitel 4.3.   

De framtida regionala behoven bedöms främst vara följande; 

• Insamlingssystemet för förpackningar och returpapper bör utvecklas i syfte att underlätta 
källsortering och avlämnande av material till återvinning 

• Insamlingssystemet för textilier kan vidareutvecklas avseende regional optimering av 
insamlingspunkter, transport och logistik samt kommunikation baserat på resultat och 
nyttoeffekter.  

• Om möjligt, tillvarata förbehandlat matavfall i Dalarna i regionen i syfte att kunna erbjuda 
fordons gasoch biogödsel baserat på matavfall till jordbruk.  

• Utveckla återbruksverksamhet inom byggavfall, se kapitel 4.9. 
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6 UPPFÖLJNING 
Ändringar i gemensamma och lokala åtgärder hanteras i uppföljningsseminarium, normalt under 
maj-juni månad. Kan vara tema baserat utifrån ”Dalarna minskar avfallet” arbetet, med en årlig 
kampanj under hösten/europeiska avfallsveckan. 

Under planperioden föreslås samma organisation kvarstå som under framtagande, med 

• Regional avfallsplanegrupp 
• Lokala avfallsplanegrupper bestående av en tjänstemannagrupp samt en politisk 

referensgrupp 
• Nätverk 

Deltagare i Regional avfallsplanegrupp och lokala avfallsplanegrupper kan förändras under 
planperioden.  

Länsstyrelsen och DalaAvfall ansvarar för tillsättning av Regional avfallsplanegrupp.  

Kommunstyrelsen i respektive kommun ansvarar för tillsättning av lokala avfallsplanegrupper.  

Tillsättning i nätverken styrs av dess egna anvisningar.  

Regionala avfallsplanegruppen har ansvar för att driva det fortlöpande regionala arbetet i Dalarna 
och vid behov initiera insatser. Ansvaret omfattar genomförande av uppföljningsseminarium samt 
uppdatering av kommunikationsportal gällande avfallsplanen. Gruppen bör träffas minst två gånger 
per år.  

Lokala avfallsplanegrupper har ansvar för att driva det lokala arbetet i respektive kommun.  

Målen ska dokumenteras och kommuniceras årligen via den föreslagna kommunikationsportalen och 
årligt uppföljningsseminarium. 

Åtgärderna ska utvärderas och, vid behov, revideras årligen. Regionala avfallsplanegruppen har 
ansvar för utvärdering och revidering av gemensamma åtgärder och lokala avfallsplanegrupperna har 
ansvar för utvärdering och revidering av kommunala åtgärder. Revidering av åtgärder ska godkännas 
av ansvarig aktör.     

Den i planen föreslagna kommunikationsportalen avses användas som plattform för all regional 
kommunikation, som komplement till de lokala kommunikationsplattformarna i respektive kommun 
(hemsidor, etc.). 
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7 STYRMEDEL 
Styrmedel är den offentliga sektorns verktyg för att genomföra åtgärder. Styrmedel kan delas upp i 
administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel. 

För denna avfallsplan avses främst följande styrmedel tillämpas; 

• Information och kommunikation 

För remiss och utställning samt arbete under planperiod kommer en kommunikationsportal att 
användas i syfte att informera och kommunicera mål och åtgärder och dess uppföljning. Via portalen 
ska även kommunikationsinsatser i Dalarna hanteras.  

DalaAvfall kommer att ta fram en kommunikationsplan för hela planperioden med årlig uppdatering.  

• Avfallsföreskrifter 

Föreskrifter för avfallshantering är i stort sett samordnade i Dalarna och som en följd av planen ska 
behovsanalys revidering av föreskrifter genomföras under 2018, via samarbetsorganet DalaAvfall. 

• Utformningen av avfallsavgiften 

Taxekonstruktionen för avfall är i stort sett samordnad i Dalarna och som en följd av planen ska 
behovsanalys revidering av taxekonstruktionen genomföras under 2018, via samarbetsorganet 
DalaAvfall. 

• Tillsyn 

Länsstyrelsen samordnar länets tillsynsarbete och under planperioden ska fortlöpande insatser ske i 
kommunerna. Under planperioden finns åtgärder som omfattar tillsyn varför representanter för 
tillsyn föreslås ingå i såväl regionala avfallsplanegruppen som lokala avfallsplanegrupper. 

• Fysisk planering 

Länsstyrelsen samordnar ett nätverk med länets miljöstrateger eller motsvarande via miljöstrategiskt 
nätverk och i detta nätverk avses fortlöpande dialog hållas om insatser.  

• Upphandling 

Länsstyrelsen samordnar ett nätverk i Dalarna, upphandlingsdialog Dalarna. Under planperioden 
finns åtgärder med deltagande för upphandlingsdialog.  

• Nätverk 

Befintliga nätverk i Dalarna kommer att användas för att förmedla insatser, såväl nätverk som nu har 
deltagande i åtgärder och nya nätverk såsom miljötinget3.  

Dessutom avses nya nätverk engageras under planperioden, främst lokalt via lokala 
avfallsplanegrupper där såväl tjänstemän som politiker föreslås ingå.  

                                                           
3 Syftet med Miljötinget är att öka kunskapen i klimat- och miljöfrågor samt ge unga i Dalarna och Gävleborg 
verktyg att påverka samhället. 
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Avsikten är också att erhålla en politisk dialog på länsnivå via Region Dalarna.   
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Bilaga 1. Dalarna minskar avfallet 
Omställningen till det hållbara samhället ställer oss inför stora utmaningar där det är viktigt att 
många aktörer kan bidra med små och stora insatser. Konceptet ”Dalarna minskar avfallet ” 
har till syfte att bjuda in till att vara med i omställningen mot avfallsförebyggande, minskade 
avfallsmängder och mer hållbar konsumtion. Konceptet är avsett att gälla även under 
kommande planperioder. 

Under avfallsplaneperioden kommer förslag till insatser och åtgärder att utvecklas inom olika 
områden där aktörer kan välja att delta. Inom varje område ska ett mindre antal obligatoriska 
och ett flertal valbara insatser konkretiseras som olika verksamheter och aktörer kan tillämpa 
för att bidra i arbetet. Dessa insatser tas fram av regionala avfallsplanegruppen i samråd med 
berörd verksamhet eller aktör.  

Deltagande verksamheter och aktörer ska kunna tillämpa en symbol som påvisar dess 
engagemang.  

Ansvaret för att utveckla och driva konceptet har regionala avfallsgruppen med stöd av de 
lokala avfallsplanegrupperna.  

För varje år ska en handlingsplan tas fram via det årliga uppföljningsseminariet och ett särskilt 
tema ska genomföras under den europeiska avfallsveckan. 

Den planerade gemensamma digitala plattformen för Dalarnas avfallshantering avses 
användas för att kommunicera arbetet.   

Idéer som framkommit under planarbetet är bland annat följande; 

• Kommuner bör prioriteras inledningsvis i syfte att ”städa framför egen dörr” och 
insatserna kan inledas i de områden där det finns bäst förutsättningar att nå resultat, 
t.ex. det arbete som kostnätverket driver i syfte att minska matsvinn i kommunal 
verksamhet.  

• Skolor – tex. textilåterbruk inom syslöjd, kasserat byggmaterial i träslöjd. 

• Förskola - t.ex. klädbyteshylla. 

• Äldreomsorg t.ex. minska inkontinensprodukter, flergångsunderlägg i sängar. 

• Matsvinn inom livsmedelssektor och restauranger/storkök.  

• Kommunala hyresfastigheter -t.ex. genom flerspråkig information, återbruksrum, 
skänkes/sökes tavla, insamling textil, lånepool (verktyg, etc.), verkstad (laga möbler, 
cyklar, etc.). 
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• Tillvaratagande av goda exempel från andra kommuner, t.ex. Göteborg som kommit 
långt i sitt arbete med avfallsförebyggande inom kommunen  

• Kommunens ÅVC är en annan viktig verksamhet som kan ingå i detta, t.ex. kopplat till 
Återanvändning (möbler, fritidsartiklar, virke, leksaker, cyklar), återvinning (metall, 
plast, gips, planglas och isolering) och flerspråkig information. 
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Bilaga 2. Indikatorer 
I tabell nedan framgår de indikatorer (nyckeltal) som avses dokumenteras årligen i syfte att 
följa utvecklingen av övergripande mål och som kan föranleda omprövning eller nya åtgärder 
under planperioden. 

År 
2016 

Indikatorer som ska följas (utöver 
mätbara mål) 

Dalarna  Ludvika 
Smedjebacken 

Sverige 

Uppkomst, förebyggande och återanvändning (kapitel 4.1) 

I 1.1 Hushållens vilja att undvika slänga mat 
(matsvinn), andel som instämmer till 
stor del eller helt  

Mäts 
2017 

Mäts 2017  

I 1.2 Hushållens vilja att minimera 
pappersanvändning i hushållet, andel 
som instämmer till stor del eller helt 

Mäts 
2017 

Mäts 2017  

I 1.3 Hushållens vilja att undvika använda 
nya plastpåsar för matvaror i 
livsmedelsaffärer, andel som instämmer 
till stor del eller helt 

Mäts 
2017 

Mäts 2017  

I 1.4 Hushållens vilja att sälja/lämna in sina 
begagnade saker så att någon annan 
kan få användning för dem, andel 
ganska eller mycket sannolikt 

81 % L: 79 % 

S: Mäts 2017 

83 % 

I 1.5 Hushållens vilja att köpa begagnade 
saker, andel ganska eller mycket 
sannolikt 

47 % L: 42 % 

S: Mäts 2017 

45 % 

I 1.6 Mängd insamlade textilier till 
återvinning och återanvändning, 
kg/person 

1,4 L: 3,1 

S: 0,7 

1,1 

I 1.7 Tallriksvinn i kommunal 
kostverksamhet, g/portion 

Mäts 
2018 

Mäts 2018 - 

I 1.8 Serveringssvinn i kommunal 
kostverksamhet, g/portion 

Mäts 
2018 

Mäts 2018 - 

Källsortering och materialåtervinning (kapitel 4.2) 
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År 
2016 

Indikatorer som ska följas (utöver 
mätbara mål) 

Dalarna  Ludvika 
Smedjebacken 

Sverige 

I 2:1 Mängd restavfall, kg/person 142 L: 241 

S: 146 

182 

I 2:2 Mängd matavfall, kg/person 47 L: 0 

S: 14 

31 

I 2:3 Mängd förpacknings- och 
tidningsmaterial i restavfall 
(kg/hushåll*vecka), villa/lägenhet 

1,55 

1,37 

L: 3,15 

S: Mäts 2017 

1,52 

1,52 

I 2:4 Mängd matavfall i restavfall 
(kg/hushåll*vecka), villa/lägenhet 

0,74 

0,81 

L: 2,54/2,07 

S: Mäts 2017 

0,99 

1,10 

I 2:5 Hushållens nöjdhet med information 
om källsortering, andel ganska eller 
mycket nöjda 

75 % L: 67 % 

S: Mäts 2017 

74 % 

I 2:6 Hushållens sortering av 
pappersförpackningar, andel som anger 
att de källsorterar väldigt mycket   

Mäts 
2017 

Mäts 2017 Mäts 
2017 

I 2:7 Hushållens sortering av 
plastförpackningar, andel som anger att 
de källsorterar väldigt mycket   

Mäts 
2017 

Mäts 2017 Mäts 
2017 

I 2:8 Hushållens sortering av 
metallförpackningar, andel som anger 
att de källsorterar väldigt mycket   

Mäts 
2017 

Mäts 2017 Mäts 
2017 

I 2.9 Andel hushållsavfall insamlat för 
materialåtervinning, exkl. biologisk 
behandling 

26 % L: 26 % 

S: 20 % 

26 % 

I 
2.10 

Mängd insamlade förpackningar och 
returpapper, kg/person 

67 74 70 

I 
2.11 

Hushållens nöjdhet hur enkelt det är att 
lämna förpackningar och returpapper 
till materialåtervinning, andel ganska 
eller mycket nöjda 

80 % L: 77 % 

S: Mäts 2017 

78 % 
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År 
2016 

Indikatorer som ska följas (utöver 
mätbara mål) 

Dalarna  Ludvika 
Smedjebacken 

Sverige 

I 
2.12 

Hushållens sammanfattande nöjdhet 
efter besök vid återvinningsstation 
(ÅVS) 

71 % L: 66 % 

S: Mäts 2017 

75 % 

Omhändertagande av mat- och restavfall (kapitel 4.3) 

I 3.1 Andel miljövänliga drivmedel 27 % L: 5 % 

S: 5 % 

46 % 

I 3.2 Energianvändning insamling mat- och 
restavfall, kWh/ton 

120 L: 69 

S: 348 

91 

I 3.3 Hushållens förtroende för att insamlat 
avfall behandlas och återvinns på ett 
riktigt sätt 

78 % L: 82 % 

S: Mäts 2017 

76 % 

Farligt avfall och elavfall (kapitel 4.4) 

I 4.1 Mängd insamlat farligt avfall, kg/person 10,4 L: 11,0 

S: 13,6 

8,8 

I 4.2 Mängd insamlat impregnerat trä, 
kg/person 

6,3 L: 6,9 

S: 9,1 

6,2 

I 4.3 Mängd elavfall, kg/person 14,2 L: 18,0 

S: 14,3 

14,6 

I 4.4 Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfall från lägenheter ska minska 
under planperioden, kg/hushåll*vecka 

0,018 L: 0,015 

S: Mäts 2017 

0,10 

I 4.5 Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfall från en- och tvåfamiljshus, 
kg/hushåll*vecka 

0,010 L: 0,035 

S: Mäts 2017 

0,07 

I 4.6 Hushållens nöjdhet med tillgänglighet 
för insamling av farligt avfall 
(öppettider, närhet), andel ganska eller 
mycket nöjda 

66 % L: 61 % 

S: Mäts 2017 

71 % 
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År 
2016 

Indikatorer som ska följas (utöver 
mätbara mål) 

Dalarna  Ludvika 
Smedjebacken 

Sverige 

I 4.7 Hushållens nöjdhet med information 
om sortering farligt avfall, andel ganska 
eller mycket nöjda 

79 % L: 74 % 

S: Mäts 2017 

74 % 

Grovavfall/ÅVC (kapitel 4.5) 

I 5.1 Hushållens nöjdhet med hur enkelt det 
är att lämna grovavfall, andel ganska 
eller mycket nöjda 

62 % L: 54 % 

S: Mäts 2017 

64 % 

I 5.2 Hushållens sammanfattande omdöme 
besök ÅVC, andel ganska eller mycket 
nöjda  

90 % L: 86 % 

S: Mäts 2017 

85 % 

I 5.3 Hushållens nöjdhet öppettider ÅVC, 
andel ganska eller mycket nöjda  

70 % L: 78 % 

S: Mäts 2017 

72 % 

I 5.4 Mängd grovavfall, kg/person 226 L: 175 

S: 326 

209 

I 5.5 Mängd insamlat textil till 
återanvändning, kg/person 

1,4 L: 3,1 

S: 0,7 

1,1 

I.5.6 Mängd grovavfall till 
materialåtervinning (well, metall, plast, 
textil), kg/person 

38 L: 32 

S: 43 

33 

I 5.7 Hushållsavfall till deponering, kg/person 13,7 L: 5,8 

S: 19,7 

10,4 

Latrin, slam och fett (kapitel 4.6) 

 Saknas för närvarande    

Nedlagda kommunala deponier (kapitel 4.7) 

 Saknas för närvarande    

Nedskräpning (kapitel 4.8) 
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År 
2016 

Indikatorer som ska följas (utöver 
mätbara mål) 

Dalarna  Ludvika 
Smedjebacken 

Sverige 

I 8.1 Hushållens omdömen om att 
nedskräpning har ökat i min kommun, 
andel som instämmer till stor del eller 
helt 

Mäts 
2017 

Mäts 2017 38 % 

I 8.2 Hushållens omdömen om att min 
kommun skulle behöva sätta in ökade 
åtgärder för att minska nedskräpning, 
andel som instämmer till stor del eller 
helt 

Mäts 
2017 

Mäts 2017 26 % 

Verksamhetsavfall (kapitel 4.9) 

 Saknas för närvarande    
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2017-11-03

Diarienummer
VON 2017.73

Vård- och omsorgsnämnden

Svar på motion om Effektivare nyttjande av 
kommunägda lokaler

Förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta  

att förslaget är tillgodosett då uppdraget att samordna lokaler ligger 
under samhällsbyggnadsnämndens ansvar.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte lämnat något yttrande om 
Västerbergslagens kulturskolas placering.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet föreslår i motion daterad 2017-08-20 

att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att skyndsamt initiera ett 
kommunövergripande arbete med att på ett bättre sätt nyttja kommunägda lokaler i enlighet 
med intentionen i denna motion,

att kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att i detta arbete prioritera att fylla 
redan kommunägda lokaler i Brunnsvik och i Grängesberg innan nya kontorslokaler byggs, 
förvärvas eller iordningställs i centrala Ludvika

att kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att i detta prioritera att kontorslokaler 
som idag inryms i tidigare bostäder flyttas till andra förvaltningsbyggnader, för at frigöra fler 
bostäder,

att kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att i detta arbete prioritera att frigöra 
lokaler i Folkets Hus för Västerbergslagens kulturskola.

Vård- och omsorgsnämnden verksamhet består till största delen av 
medborgarnära verksamheter i kommunen.

Det är viktigt att de kontorslokaler som servar kommuninnevånare ligger nära 
kommuninnevånarna och har tillgängliga lokaler för alla, även för personer med 
olika funktionshinder. Det är också viktigt att kommuninnevånare och med-
arbetare lätt kan ta sig till dessa lokaler. Att det till exempel finns tillgång till 
allmänna kommunikationer.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen jobbar många medarbetare med att ta sig 
till brukare/kommuninnevånare och då är det viktigt att lokaler för administra-
tion ligger så att de resor som måste göras kan göras så korta som möjligt och 
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Ludvika kommun
Datum
2017-11-03

Diarienummer
VON 2017.73

Sida
2(2)

att resorna inte tar mer tid än nödvändigt. De flesta kommuninnevånarna/bru-
karna bor i centrala Ludvika.

Vissa delar av administrationen har inte så många besök eller där medarbetarna 
ska ta sig till brukarna men det är ändå viktigt att förvaltningen sitter samlad för 
att undvika resor mellan olika delar av förvaltningen. De gäller även andra 
förvaltningar. Förvaltningarna har ett uppdrag att utveckla samarbetet inom alla 
områden, att då utlokalisera olika delar gör inte samarbetsmöjligheten större.

Medarbetarna i vård- och omsorgsförvaltningen gör resor till olika delar av 
kommunen. För att minska resorna är det lämpligt att utgå från 
centralorten/kommunmedborgarna.

Samordningen av lokaler är ett uppdrag som samhällsbyggnadsnämnden har 
och som utförs på samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta ansvar bör ligga kvar 
på samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen. Genom lokalplanegruppen deltar 
alla förvaltningarna i arbetet med att effektivisera lokalutnyttjandet. Att så långt 
som det är möjligt använda egna, redan befintliga lokaler är självklart. Att sprida 
verksamheten för att det finns lediga lokaler till en annan del av kommunen är 
inte självklart och inte kostnadseffektivt.

Förvaltningens administrativa lokaler finns på Marnäsliden, vån 2 och halva 
våning 3. Vård- och omsorgsförvaltningen har inga lokaler i Folkets Hus, 
Ludvika. De verksamheter inom förvaltningen som servar olika kommundelar 
finns redan utlokaliserade i Grängesberg, Sunnansjö, Nyhammar och 
Fredriksberg. 

Vård- och omsorgsnämnden anser inte att det är lämpligt att flytta ut vård- och 
omsorgsförvaltningens kansli till Brunnsvik eller Grängesberg.

Margareta Karlsson
förvaltningschef

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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From:                                 vicktoria.sjostrom@ludvika.se
Sent:                                  24 Aug 2017 11:23:31 +0200
To:                                      VOO Brevlåda vård & omsorg
Subject:                             Motion - Effektivare nyttjande av kommunägda lokaler
Attachments:                   Motion - Effektivare nyttjande av .pdf

REMISS

Dnr: KS 2017/220
Ärende: Effektivare nyttjande av kommunägda lokaler.

Till: Samhällsbyggnad, social- och utbildning, kulturskolan, ludvika kommunfastigheter AB och 
vård- och omsorg

Ärendet överlämnas för yttrande av nämnden

Handlingarna bifogas detta meddelande

Om handlingarna önskas på annat sätt är det bara säga till

Senaste datum för yttrande november

Med vänlig hälsning

Registrator
Stadshuset
Ludvika kommun
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)
Datum
2017-11-01

Diarienummer
2017/1

Vård- och omsorgsförvaltningen
Cathrine Flodström Backlund
cathrine.flodstrom@ludvika.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut 
om bistånd som inte har verkställts till och med 31 oktober 
2017

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens 

rapport och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som 
beviljats bistånd. Bestämmelserna avser:

 Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut om bistånds till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO.

 Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut inom skälig tid (3 månader).

 Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och 
omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut.

 Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal 
gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid.

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka 
gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid.

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts 
inom tre månader. 
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Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal 
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från 
dagen för respektive beslut. 

Rapporteringen sker en gång varje månad och upprepas till dess att beslutet är 
verkställt. Ett beslut är verkställt när den enskilde tillhandahålls den beviljade 
insatsen.

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 oktober 2017.

Statistikrapport den 31 oktober 2017
Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal 
av dessa som tackat nej till erbjudande.

Antal beslut Varav 
kvinnor

Varav 
män

Antal som tackat nej till 
erbjudande

1 0 1 1

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
Äldreboende - lägenhet 1

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som 
inte verkställts.

Beslut om Besluts-
datum

Antal
 dagar

Kvinna
eller 
man

Tackat nej till
erbjuden plats (1)
Resursbrist (2)
Annat (3)

Äldreboende - 
lägenhet

2017-07-18 105 M 1

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)
Datum
2017-10-23

Diarienummer
2017/3 -02

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport för september 2017 om sjukfrånvaron för 
vård – och omsorgsförvaltningen

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för 
september 2017.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sjukfrånvaron, personal på vård- och omsorgsförvaltningen. 
Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad 
tid.

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad. 
Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år.

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Bilagor
Diagram för september

Beslut skickas till
Stöd- och styrning, personalenheten
Akt
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Sjukfrånvaro 2016 – 2017 

Vård- och omsorgsförvaltningen
12,9 12,8

12,1

11,3

10,4
9,7

8,6

9,5

10,2 10,4

11,5

12,3

11,9
11,6

11,2

10,0 9,9
8,5

6,9

8,1

9,9

0

2

4

6

8

10

12

14

2016

2017

Gnmsnitt 2016

Staplarna anger antalet 
sjuktimmar i % av totala 
antalet arbetstimmar.

Avser alla anst. former

133



Sjukfrånvaro 2015 – 2016 

Vård- och omsorgsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)
Datum
2017-10-09

Diarienummer
2017.119

Vård- och omsorgsförvaltningen
Cathrine Flodström Backlund
cathrine.flodstrom@ludvika.se

Vård- och omsorgsnämnden

LSS-statistik

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens 

rapport om aktuell LSS-statistik.

Beskrivning av ärendet
Den 1 oktober 2017 ger Vård- och omsorgsnämnden LSS-insatser till 194 
personer, tillsammans är de beviljade 283 LSS-insatser.

Antalet personer som är beviljade personlig assistans enligt 
socialförsäkringsbalken, SFB och som vård- och omsorgsnämnden är 
assistansanordnare för uppgår till 16 personer. Därutöver har ytterligare 33 
personer i kommunen beviljad personlig assistans enligt SFB, men har en annan 
assistansanordnare än kommunen.

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Bilagor
Bilaga 1 – sammanställning av statistik, antalet beviljade beslut per beviljad 
insats åren 2003-2017.

Bilaga2 – sammanställning av statistik, antalet personer med beviljade LSS-
beslut, åren 2003-2006, 2008-2011 och 2014-2017.
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LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Bilaga 1

Vård- och omsorgsförvaltningen 2017-10-09

Antalet beslut per beviljad insats
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

9.2
Personlig 
assistans

5 9 8 14 13 16 17 19 24 23 25

9.3
Ledsagarservice

12 14 16 15 13 10 12 12 11 10 10 14 12 9 10

9.4
Kontaktperson

51 57 64 64 64 58 60 63 61 56 57 65 66 68 62

9.5
Avlösarservice

10 12 10 9 4 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2

9.6
Korttidsvistelse

24 26 22 18 11 13 15 13 13 11 9 9 13 15 14

9.7
Korttidstillsyn

12 17 13 14 12 12 11 13 12 9 7 5 6 9 7

9.8
Boende 
barn/ungdom

7 12 10 5 7 9 11 12 10 12 14 11 10 8 6

9.9
Bostad för vux-
na

42 44 44 44 47 47 45 43 42 44 42 50 50 49 50

9.10
Daglig verk-
samhet

69 65 67 67 74 74 74 80 77 83 91 98 101 107 107

TOTALT 261 286 286 276 237 233 238 252 241 242 267 272 283 289 283
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LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Bilaga 2

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-12

Antalet personer med beviljade LSS-beslut

2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017

Personkrets 1 98 104 108 106 109 112 111 111 125 138 146 155 155

Personkrets 2 11 13 12 13 12 13 16 16 19 17 16 14 16

Personkrets 3 39 40 45 44 24 23 21 21 15 20 20 21 23

TOTALT 148 157 165 163 145 148 148 148 153 159 175 182 190 194

Personkrets 1 - Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2 - Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av
yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3 - Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, 
som är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därför ger ett omfattande behov av stöd och service.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2017-11-03
Diarienummer

2017/151       

Cathrine Flodström Backlund, 0703486445
cathrine.flodstrom@ludvika.se 

Ert datum

2017-11-03
Er referens

Vård- och omsorgsförvaltningen

Rapport till nämnd - beslutad schablontid och utförd 
tid i hemtjänst

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens 

rapport – beslutad schablontid och utförd tid i hemtjänst för perioden  
1 oktober 2016 till 31 oktober 2017.

Beskrivning av ärendet
I denna rapport redovisas schablontid och utförd tid under perioden 1 oktober 
2016 till 31 oktober 2017.

Schablontid är den uppskattade genomsnittstiden för en insats, den utförda 
tiden är den tid som det faktiskt tagit att utföra insatsen. 

okt nov dec 17-jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt
0

5000

10000

15000

20000

schablon utförd tid Linear (schablon)

Jämförelse schablon- och utförd tid
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Ludvika kommun
Datum

2017-11-03
Diarienummer

2017/151 [Titel]
Sida

2(2)

Nedanstående bild visar att antalet brukare inom hemtjänst i stort sett har legat 
still på samma nivå under hela året. En bild som stämmer väl med linjen för 
schablontid under samma period.

Idag kan vi ändå med hjälp av ovanstående bilder konstatera att antalet brukare 
och deras insatser inte förändrats under det år som passerat, och att de 
variationer som är i schablontiden och utförd tid följer varandra trots deras 
olikheter i timmar.

I det kommande projektet att utveckla hemtjänsten kommer en av sakerna att 
arbeta vidare med att vara schablon- och utförd tid, och om det finns saker som 
ska förändras i arbetet omkring dessa.

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

PlusGiro
12 45 30-7

     

Vård- och omsorgsförvaltningen

Information från förvaltningen
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

PlusGiro
12 45 30-7

     

Vård- och omsorgsförvaltningen

Information från nämndens ordförande
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

PlusGiro
12 45 30-7

DELEGATIONSBESLUT
Sida

1(1)
Datum

2017-09-20 Von 2017/126

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten 

Ärendebeskrivning

1. Arbetsutskottet 
  - Au 2017-11-15 § 61-69

2. Biståndsbeslut
   - Oktober

3. Förvaltningschef
Kurser
- Barn konventionen
- Familjehem/HVB
- Forum för kommun- och nämndesekreterare
- IntraPhone
- Utvecklare och Nyckelperson
5. Områdeschefer och enhetschefer
Ledighetsansökan
- enskild angelägenhet
- tjänstledighet
- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag
- önskad sysselsättningsgrad 

6. Övriga
Utlämnande av HSL journal

7. Anställningsavtal 

8. Fonder
Utdelning från Gunborg och Gustaf Hellbackens fond.
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Ludvika kommun 
Hemsida 

www.ludvika.se 
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vard.omsorg@ludvika.se 
Organisationsnr 

212000-2270 

Postadress 

771 82 Ludvika 
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771 51 Ludvika 
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0240-860 00 
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Vård- och omsorgsnämnden 

 

Redovisning av meddelanden 
Sida 

1(1) 

Datum 

 2017-11-29 
 

Von  

 

 
 

 

Redovisning av meddelanden 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena. 

A) Dnr Von 2017/86 

     Beslut från IVO  

B) Dnr Von 2017/94 

     Protokoll från Förvaltningssamverkan. 

C) Dnr Von 2017/ 157 

     Meddelande från KF 2017-10-30 § 197, Inträde i språktolknämnden i       

     Borlänge 

D) Dnr Von 2017/2 

     Meddelande från KF 2017-10-30 § 195, Delårsrapport 

E) Dnr Von 2017/128 

     Meddelande från KS 2017-10-17 § 202, Fastställande av  

     kommunövergripande intern kontroll 2018   

F) Dnr Von 2017/152 

     Meddelande från KS 2017-10-17 § 205, Sammanträdesplan 2018 

G) Dnr Von 2017/133 

     Meddelande från KS 2017-10-17 § 201, Målvärden för år 2018- och 2020 för  

     resultatmåtten i kommunfullmäktiges styrmodell. 
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