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§7
Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026.
Remissvar
FSK 2021/539

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Dennis Wedin (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Gerardo Berrios
(V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Vi välkomnar kontorets förslag till yttrande över stadens
handlingsplan för hållbar plastanvändning. Problematiken
med plast är lika viktig som komplex och behöver ett
systematiskt helhetsgrepp, vilket planen också tar. Planen har
en tydlig struktur med en strategi och följande handlingsplan
som inkluderar både allmänna förhållningssätt och konkreta
aktiviteter på kortare och längre sikt. Den omfattar hela
kedjan från inköp till användning och avfallshantering och det
är också tydligt vilka nämnder och styrelser som ska vara
ansvariga för varje del av handlingsplanen.
Vi instämmer med de remissinstanser som har påpekat att
implementeringen av planen behöver resurssättas. Den
behöver även förankras i hela organisationen. Ansvaret att
säkra tillräckliga resurser för plastarbetet ligger hos den
styrande majoriteten, och varje förvaltning bör utse ansvariga
tjänstepersoner som ska se till att planen blir implementerad.
Det har även uttryckts oro för att belasta förvaltningarna med
ett stort antal olika miljörelaterade styrdokument, och därför
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är det lägligt att inarbeta handlingsplanen i miljöprogrammet
när det uppdateras nästa gång.
Vidare instämmer vi i kontorets påpekande säkerställandet av
om plastprodukter och plastmaterial innehåller farliga ämnen,
eller kan återbrukas, är komplicerat. Inte minst vad gäller
fastighetsnämnden som förvaltar ett brett bestånd av
fastigheter från olika epoker och där underhåll av dess
fastigheter och återvinning i samband med detta kan medföra
särskilda komplikationer.
Stockholms stad är en stor och komplex organisation, och
komplexiteten ökar med att många av stadens
kärnverksamheter drivs av upphandlade företag. En fråga vi
ställer oss är hur vi garanterar att upphandlade verksamheter
lever upp till planens ambitionsnivå? Detta kräver väldigt
mycket uppmärksamhet vid upphandlingar, en aktiv
avtalsförvaltning och många arbetstimmar för uppföljning.
Slutsatsen är att även denna styrning skulle underlättas och
effektiviseras av att bedriva flera verksamheter i egen regi.
Handlingar i ärendet
 FSK 2021/539-2 (Godkänd - R 1) Handlingsplan för hållbar
plastanvändning 2022-2026. Remissvar
 FSK 2021/539-3 Bilaga 1 Remissversion Handlingsplan för
hållbar plastanvändning 2022-2026

