Frida Mattsson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 29 april 2021 11:17
Administration SD08 INFO
Medborgarförslag.

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Slutfört

Kategorier:

Hanterad

Hej!
Här kommer ett något radikalt medborgarförslag som, om det förvaltas rätt, skulle kunna få ”ringar på vattnet”‐
effekt och sprida sig som en succé genom hela riket och eventuellt till resten av Europa på sikt.
Mitt förslag är som följer;
Inför en ersättning för insamlat skräp och återvinning. Ungefär som dagens pantsystem för tomflaskor, men för
skräp och återvinningsmaterial.
En insamlad påse skräp med en vikt om ca ett kilo skulle kunna ersättas med ett kvitto som utvecklas mot en
ersättning om en (1) krona. Påsen som lämnas in måste vara av genomskinlig karaktär och klara en okulär besiktning
så att det är skräp som lämnas in och inte sten/sand eller dylikt.
Detta projekt skulle givetvis gå med monetär förlust, men vinningen skulle vara en renare stad.
Skolklasser och fotbollsklubbar skulle kunna anordna skräpplockar‐dagar, soffliggare som har mycket skräp i garaget
skulle kanske äntligen komma till skott att köra till återvinningsstationen osv.
Det skulle till och med kunna utvecklas till att ersättningen är några ören högre om skräpet har sorterats och
källsorterats. En påse ”ren” plast skulle kanske inbringa 1 krona och 20 öre, etc.
Givetvis skulle detta kunna resultera i att de gröna återvinnings‐igloosarna ”vittjas”. Men betänk då att det skulle
göras av människor som finner det rimligt att samla skräp för ersättningar som monetärt är försvinnande små.
Även papperskorg osv skulle kunna komma att vittjas. Detta skulle resultera i färre överfulla papperskorgar och
återigen en i slutändan renare stad.
En potentiell risk är att folk från övriga delar av landet åker med sitt skräp till Stockholm för att ”panta skräp” och
detta skulle kunna ses som en brist i systemet, men jag tycker tvärtom. Allt skräp som vi räddar undan från att
hamna i naturen är en vinst för oss alla. Skräpet används med fördel i energiverken och på så viss är vinsten för
Stockholm dubbel kan man säga; renare stad och omgivning, mer energi till medborgarna och företagen.
En premie skulle kunna ges för skräp av mer miljöfarlig art såsom batterier ect.
Grovsopor och trädgårdsavfall skulle inte ingå i projektet.
Kostnaden för staden skulle återbetala sig genom att färre måste anställas för städning.
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