Motion om att göra det lättare att återvinna – öka
öppethållandet på återvinningscentralerna
År 2018 slängde de svenska hushållen ca fem miljoner ton avfall. En alltför liten del av detta
avfall tas tillvara på ett sätt som minskar vårt ekologiska avtryck. Arbetet att öka insamlingsgraden
måste därför intensifieras och det är glädjande att ambitionerna för exempelvis insamling av
matavfall nyligen skärpts av ett nästan enigt kommunfullmäktige.
Samtidigt finns mycket kvar att göra. I arbetet att begränsa avfallet grundas såväl Sveriges som
EU:s lagstiftning på principen om avfallstrappan (även kallad avfallshierarki) och dess olika steg.
Dessa är
1. Minimera/förebygga avfall
2. Återanvända
3. Materialåtervinna
4. Energiåtervinna
5. Deponera
Inte minst steg tre, fyra och fem är centrala uppgifter för Stockholms stad. Genom stadens
återvinningscentraler ges stockholmarna möjlighet att minska sitt negativa miljöavtryck. Det är en
viktig verksamhet som såväl stadens medarbetare som invånare återkommande bidrar till.
Samtidigt går det inte att bortse från att en alltför stor del hamnar i avfallshierarkins lägre steg.
Om mer avfall materialåtervanns skulle inte minst vår klimatpåverkan minskas. I Stockholms stad
samlades det år 2018 in 102 kg grovavfall per invånare. Motsvarande siffra för landets alla
kommuner är 202 kg grovavfall per person. Det kan naturligtvis finnas flera bakomliggande
faktorer som konsumtions- och produktionsmönster som skiljer kommuner åt men det är också
så att Avfall Sverige justerar siffrorna med hänsyn till strukturella skillnader. Det är alltså
uppenbart att det finns en läxa att göra och att Stockholm behöver bli mycket bättre.
Återvinning, återanvändning och en övergång till cirkulär ekonomi behöver därför fortsatt
prioriteras högre och miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver tillsammans med
kommunstyrelsen ta ett ökat ansvar för att leda det arbetet.
Idag upplever många stockholmare att återvinningsstationer är nedskräpade, otrygga och
otillgängliga. Även om återvinningsstationerna inte drivs av staden utan av företag inom
återvinningsbranschen måste staden driva på för att möjligheter för återvinnig ökar. Nationellt
ses regelverket över för återvinningsstationerna och mycket talar för att kraven kommer att
skärpas för att möjliggöra insamling i anslutning till hemmet. Avsaknaden av helt tydliga
nationella direktiv får dock inte innebära att staden är passiv i frågan om att öka
återvinningsgraden i staden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver därför samla branschen
och andra relevanta aktörer för att förbättra situationen och tillgängligheten för stockholmarna.
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Stockholms stad behöver utarbeta en strategi för att öka återvinningsgraden i kommunen. En
första åtgärd är dock uppenbar och bör direkt initieras. Att återvinna ska vara lätt för alla
stockholmare. Idag begränsas tillgängligheten till återvinningscentralerna genom starkt
begränsade öppettider. Den stockholmare som vill återvinna på väg till jobbet kommer att mötas
av stängt-skyltar fram till klockan 10:00. Det är inte uttryck för en modern stad med höga
ambitioner för klimat- och miljöarbetet. I en sådan stad går det att återvinna även klockan 08:00
på morgonen. I det socialdemokratiska budgetförslaget föreslog vi därför att öppettiderna på
vardagar skulle vara minst klockan 07-21 på vardagar. Detta bör snarast bli verklighet.
Strategin bör även i övrigt innehålla konkreta förslag som underlättar återvinning och återbruk.
Sådana exempel kan vara att initiera ökad mobil uppsamling, ökade informationsinsatser, fler
återbruksverksamheter samt dialog med näringsidkare i syfte att minska mängden onödiga
förpackningar.
Vi föreslår därför
Att

kommunfullmäktige beslutar ge miljö- och hälsoskyddsnämnden, kommunstyrelsen
samt Stockholm Vatten och Avfall, tillsammans med övriga berörda nämnder och
styrelser, i uppdrag att utarbeta en strategi med konkreta insatser för att betydligt
öka återvinningsgraden i Stockholms stad.

Att

kommunfullmäktige beslutar ge Stockholm Vatten och Avfall i uppdrag i ett
särskilt ägardirektiv att förbättra öppethållandet vid stadens återvinningscentraler.

Att

miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att samla branschen och andra
relevanta aktörer för att förbättra situationen och tillgängligheten för
stockholmarna vid återvinningsstationerna.

Stockholm den 2 mars 2020

Emilia Bjuggren (S)

Ulf Walther (S)
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