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Tidslinje
Nedanstående tidslinje beskriver översiktligt när vissa aktiviteter genomförs och när mål förväntas uppnås
Kommunens långsiktiga planeringshorisont

Avfallsplanens 1.a planperiod
Revidering/aktualitetsprövning, målarbete period 2

Beslut i
KF om reviderad
avfallsplan

2018

Ny renhållningsordning

Avfallsplanens 2.a planperiod
Revidering/aktualitetsprövning, målarbete period 3

Beslut i
KF om reviderad
avfallsplan

2020

2019

Mål A3:3
Vi har nått
50 % utsorterat
matavfall

2021

2022

Beslut i
KF om reviderad
avfallsplan
2023

Mål A3:3
Vi har nått
60 % utsorterat
matavfall

Mål A1:1
Halverat
matsvinn

Mål A2:4
och A3:7
Tillsynsarbetet innefattar avfall
och farligt
avfall

Mål A2:3
Kemikalieplan
finns i alla
verksamheter

Mål A1:4
Nedskräpningen har
minskat

Mål A3:1
Allt avfall
från kommunala
verksamheter sorteras rätt

Mål A3:1
Fett omhändertas
och återvinns

2024

2025

2030

Kristinehamns kommun ska senast 2030
- Ha ett avfallsarbete som bidrar till en cirkulär ekonomi genom att den
egna organisationen
o genomför en övervägande del av inköpen av produkter, och
om möjligt tjänster, enligt LCA-modellen, LCC-kalkyl etc. där
så är relevant och möjligt att ha dessa perspektiv i upphandlingar
o har minimerat användningen av engångsartiklar till att enbart
användas där det är nödvändigt och då företrädesvis använda
icke klorblekt, förnyelsebart och miljöcertifierat material
o har infört fullständig källsortering av alla avfallsslag som är
ekonomiskt försvarbara och uppkomna mängder lämnas i rätt
flöde,
och på detta sätt bidragit till att minska mängden avfall
- Vara ett föredöme för våra invånare avseende avfallsfrågan och vår
organisation ska vara resurseffektiv, socialt och ekologiskt hållbar
- Ha bytt ut merparten produkter som innehåller ämnen som har egenskaper som anges på Kemikalieinspektionens lista över utfasningsämnen och hanterar produkterna i avfallskedjan på bästa möjliga sätt
- Ha fungerande rutiner för att regelbundet utbilda alla våra elever så att
de kan bidra till en positiv utveckling i arbetet med avfallsförebyggande, avfallsminskning och resurshushållning.
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Mål A2:1
Allt farligt
avfall sorteras rätt från
kommunala
verksamheter

Avfallsplanens 3.e planperiod

