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1 Framtagningsprocess för nya mål
Arbetet med framtagande av nya mål för avfallsplan 2021–2030 har skett genom bred diskussion och
dialog. Kommunens förvaltningar har getts möjlighet att ge synpunkter och diskutera mål och
åtgärder.
Uppföljning av tidigare mål har visat att alla mål inte uppfyllts. För mål som inte uppfyllts, men som
fortfarande är relevanta, har aktiviteter och mål för ett fortsatt arbete tagits med i planen.
Arbetet har letts av Tomas Nordström, teknisk chef på Storumans kommun i nära samarbete med
Anna Brunned på renhållningen, tekniska avdelningen Extern konsult, Miljö & Avfallsbyrån AB, har
bistått med framtagande av planen.
Arbetet har löpande stämts av med kommunstyrelsens arbetsutskott som utgjort styrgrupp.
Under arbetets gång har diskussioner förts internt i kommunen och externt med kommuninvånare.
Tematräffar ordnades på tre ämnesområden som ansågs särskilt relevanta att samla ett brett
deltagande kring.
Tematräffarna som genomfördes hade följande teman:


Insamling och behandling
o Fastighetsnära insamling av mat- och restavfall samt förpackningar och returpapper
o Behov av regional omlastning och mellanlagring
o Möjligheter till lokal behandling
o Utveckling av ÅVC
Träffen vände sig till såväl utförare som strateger inom avfallshanteringen, miljökontoret, större
fastighetsägare m.fl.



Cirkulär ekonomi
Träffen riktade sig brett till kommunala verksamheter (fritid, omsorg, skolbespisning m.fl.) samt
turistnäringen.



Nedskräpning
Träffen riktade sig till kommunala verksamheter, turistnäringen, Trafikverket m.fl.

Vid samtliga träffar deltog även förtroendevalda från kommunstyrelsen och relevanta nämnder.
På samtliga träffar var engagemanget och delaktigheten stor. Synpunkter som inkommit har värderats
och tagits med i utformandet av mål och aktiviteter i planen samt i formuleringen av planens syfte.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har kontinuerligt informerats och haft möjlighet att komma med
synpunkter.

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman
+46 (0)951-140 00
storuman.se

2

AVFALLSPLAN FÖR STORUMANS KOMMUN
2021–2030
Bilaga 5 Framtagningsprocess för nya mål, samråd

2 Samråd avfallsplan 2021–2030
En beskrivning av det formella samrådet kommer att skrivas efter att samrådet har genomförts.
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