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Åtgärdsförslag

Åtgärder 1 2 3 4
Ex. på förvaltningar & bolag  
som kan jobba med åtgärden.

Helsingborgs stad ska underlätta 
cirkulära flöden av textilier, möbler 
och saker för de som bor och verkar i 
Helsingborgs stad. 

X X - 1.1.1, 1.1.5, 2.1.1, 
2.1.4

SBF, VOF, SFF, SLF

Koncernen ska uppmuntra och utbilda 
invånare och verksamheter att minska 
konsumtion av varor och ställa om till 
mer cirkulär konsumtion. (KEP)

X X - - 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3

SBF (tex. Miljö- och livstilsenheten), 
VOF, SFF, SLF (tex. Konsumentväg-
ledare)

Koncernen ska samverka inom forsk-
ning- och utvecklingsprojekt inom 
staden för att bidra till ökad resurs-
hållning och cirkulära flöden

X X - - 1.1.1, 1.2.1 SLF, NOD, MF, NSR, NSVA, ÖKAB etc

Helsingborgs stad ska utveckla och 
testa koncept för hållbara event med 
cirkulära lösningar inom ramen för 
stadsmässan H22.

X X - - 1.1.1, 1.1.4 SLF, SBF, NSR m.fl.

Helsingborgs stad använder digitali-
seringens möjligheter för att minska 
matsvinnet.  

X - - - 1.1.2 SLF, SBF, NSR, MF, HASAB mfl. 

Helsingborgs stad ska uppmuntra, 
utbilda och ge verktyg till verksamhe-
ter och invånare så att de kan minska 
sitt matavfall.

X - - - 1.1.2 SFF, VOF, MF

Koncernen ska minska konsumtion av 
onödig plast och fasa ut fossilbaserad 
plast.

X - - - 1.1.4 Alla förvaltningar

Helsingborgs stad ska verka för att 
verksamheter minskar sitt avfall och 
hushållar med resurser.

X X - - 1.2.1, 2.2.2 Alla förvaltningar

Helsingborgs stad ska minska sitt 
verksamhetsavfall och skapa förut-
sättningar för cirkulära flöden av det 
som uppstår.

X X - - 1.2.1, 2.2.2 Alla förvaltningar

Koncernen ska aktivt jobba med att 
förebygga uppkomsten av förorenade 
massor. (KEP)

X X - - 1.2.1, 2.2.3 SBF, MEX, FF, ÖKAB, NSVA, Hbg-
hem, NSR

Bidrar till 
effektmål
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Koncernen ska planera bygg- och 
anläggningsprojekt så behovet av att 
flytta massor minskar. (KEP)

X - - - 1.2.1 SBF, MEX, FF, ÖKAB, NSVA,  
Hbghem, 

Koncernen ska minska klimat- och 
resursanvändning vid byggskedet av 
egna fastigheter, vid rivning samt i 
byggmaterial. (KEP)

X X - - 1.2.1, 2.2.2 SBF, MEX, FF, ÖKAB, NSVA,  
Hbghem, 

Koncernen ska verka för ökad kunskap 
och samverkan i återbruk av byggma-
terial

X - - - 1.2.1 FF, Hbghem

Helsingborgs stad ska förbättra och 
implementera fullständig källsortering 
i alla kommunala verksamheter.

- X - - 2.1.1 Alla förvaltningar

Koncernen ska underlätta möjlighe-
terna för sortering på allmänna platser 
och i kommunala publika lokaler.

- X - - 2.1.1 SBF, HASAB, KF

Koncernen ska uppmuntra och påver-
ka invånare att öka källsorteringen 
av matavfall, förpackningar, tidningar, 
farligt avfall och elavfall.

- X - - 2.1.1, 2.1.3 SBF, Hbghem, SFF, NSR m.fl.

Helsingborgs stad ska bidra till att ta 
fram en hållbar process för hantering 
av externslam från små avloppsanlägg-
ningar. 

- X - - 2.1.6 MF

Koncernen ska samverka och under-
söka nya metoder tillsammans med 
privata aktörer och civilsamhälle för 
att minska nedskräpning på land och i 
haven. Det kan ske genom exempelvis 
testbäddar.

- - X - 3.1 MF, SBF, NSVA

Koncernen ska bevaka och driva på 
utvecklingen av sorterande avlopp- 
och avfallssystem. 

- X - X 4.1 MF, NSVA, NSR

Koncernen ska hitta alternativa 
möjligheter för avsättning av lokalt 
producerad biogas. (KEP)

- - - X 4.1.4 MF, ÖKAB, NSVA, NSR

Förklaring:
Helsingborgs stad – åtgärden omfattar kommunens egna förvaltningar och verksamheter.
Koncernen – åtgärden omfattar även kommunala bolag

Åtgärder 1 2 3 4
Ex. på förvaltningar & bolag  
som kan jobba med åtgärden.

Bidrar till 
effektmål


