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Bolindersalen, Tekniska nämndhuset
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Torsdagen den 2 maj 2019, §§ 1-6, 8-10, 12-14, 20-27, 29,
31-35

Omedelbart justerade paragrafer
Justering
Tisdagen den 23 april 2019, §§ 7, 11, 15-19, 28, 30

Katarina Luhr

Emilia Bjuggren §§ 1-17, 19-35

Lars Sundberg § 18
Närvarande
Beslutande ledamöter:
Katarina Luhr (MP) ordföranden
Emilia Bjuggren (S) vice ordföranden §§ 1-17, 19-35
Torbjörn Erbe (M)
Fritz Lennaárd (M) §§ 1-17, 19-35
Christoffer Jönsson (L)
Gunnar Caperius (C)
Lars Sundberg (S)
Arvand Mirsafian (V)
Alva Holm Katsoulis (V)
Urban Emson (SD)
Tjänstgörande ersättare:
Nils Ingelström (M)
Per Hagwall (M)
Heidi Lampinen (S)
Joel Tekle-Georgis (S) § 18
Mattias Hallberg (M) § 18

för Alexandra Grimfors (M)
för Jonas Nilsson (M)
för Emelie Stark (S)
för Emilia Bjuggren (S)
för Fritz Lennaárd (M)

Ersättare:
Mattias Hallberg (M) §§ 1-17, 19-35
Anders Lindell (MP)
Maja Boström (C)
Sofia Tahko (KD)
Joel Tekle-Georgis (S) §§ 1-17, 19-35
Jakob Sahlin (S)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Anna Hadenius, Kristine Fornander, Monika
Gerdhem, Gustaf Landahl, Mikael Lindell, Lena Mittal, Emily Tjäder samt
borgarrådssekreteraren Cindy Falquet och personalföreträdaren Luis
Lopez §§ 1-29, 32-35.
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§ 25
Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast
Framtagande och hantering av kontorsremiss
Dnr 2018-1179
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens
förslag:
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna
miljöförvaltningens förslag till Handlingsplan för minskad
spridning av mikroplast i Stockholms stad 2019-2024.

2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att hemställa om att
kommunfullmäktige fastställer Handlingsplan för minskad
spridning av mikroplast i Stockholms stad 2019-2024.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 1 april 2019.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Katarina Luhr (MP) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Arvand Mirsafian
m.fl. (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Staden behöver göra mer för att minska spridningen av
mikroplast. Det är därför glädjande att förvaltningen utifrån
2018 års budget tagit fram en handlingsplan med 50 åtgärder
som gör just detta. Stadens förvaltningar och bolag kan med
god kunskap, koordinerade insatser och rätt resurser minska
spridningen av mikroplaster från trafikslitage, nedskräpning,
konstgräsplaner, tvätterier och byggarbetsplatser. I nämndens
rekommendationer för konstgräs, gummigranulat och
platsgjutet gummi ges också viktiga verktyg kring skötsel och
materialval som kan minska dels spridningen av plastpartiklar
och hälsoskadliga kemikalier.
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Nästa steg är att handlingsplanen nu implementeras och
efterlevs fullt ut för att få största möjliga effekt. Vi förutsätter
att staden följer upp arbetet och ser till att berörda rutiner
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uppdateras liksom kraven i Byggvarubedömningen i enlighet
med handlingsplanens åtgärder. Vi tar också fasta på att
synergieffekterna med andra av stadens mål är stora och att
det finns flera vinster att hämta från en god implementering.
Majoriteten behöver nu fortsätta arbetet och vara beredd att
skjuta till de resurser som kan behövas. Vi ser också att det
krävs mer studier och analyser om mikroplasternas halter och
effekter i Stockholmsområdet. Vi tar med oss att staden är i
behov av standardiserade analysmetoder och längre tidsserier
i centrala vattenförekomster för att kunna dra fullgoda
slutsatser. Kommunal övervakning av mikroplaster i vatten är
inte aktuell i dagsläget men när underlaget för ett sådant
förfarande finns på plats behöver frågan prövas igen.

Vid protokollet
Lena Mittal
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