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Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick i budgeten för 2020 i uppdrag
att ta fram en handlingsplan för minskad plastanvändning. För att få
till stånd en minskad plastanvändning behövs ett helhetsgrepp kring
plast som innefattar både inköps- och avfallsaspekter och uppdraget
har därför fått ett breddat fokus - en hållbar plastanvändning.
I handlingsplanen fastslås en plaststrategi vars syfte är att vara en
vägledning vid beslut för en mer hållbar plastanvändning i
Stockholms stad. Plaststrategin är uppdelad i inköp, användning och
avfall för att tydliggöra att alla dessa delar är viktiga i arbetet för en
hållbar plastanvändning. Så gott som alla i staden berörs på något
sätt av strategin.
Förvaltningen ser positivt på handlingsplanen för hållbar
plastanvändning och dess ambition att ta ett helhetsgrepp över
plastanvändningen i staden samt att den kopplar an på ett logiskt
och bra sätt till Miljöprogrammet. Åtgärderna som
stadsdelsförvaltningen ska utföra anses vara rimliga med viss
stöttning och hjälp av andra nämnder och bolag.
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Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick i budgeten för 2020 i uppdrag
att ta fram en handlingsplan för minskad plastanvändning. För att få
till stånd en minskad plastanvändning behövs ett helhetsgrepp kring
plast som innefattar både inköps- och avfallsaspekter och uppdraget
har därför fått ett breddat fokus - en hållbar plastanvändning.
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Ett första utkast till förslag på Handlingsplan för hållbar
plastanvändning 2022-2026 gick ut på kontorsremiss i maj 2021. En
viss omarbetning av handlingsplanen utfördes efter inkomna
synpunkter och den remitteras nu från kommunstyrelsen till berörda
nämnder.
Remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda 30 november
2021.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsrådet 2021-11-18.
Ärendet
Genomförandet av handlingsplanens åtgärder bidrar till
måluppfyllelse av fyra mål i miljöprogrammet, mål 1, 2, 4 och 7.
Handlingsplanen är en av flera handlingsplaner som konkretiserar
vad som behöver göras av nämnder och styrelser för att nå målen i
miljöprogrammet 2020-2023.
I denna handlingsplan fastslås en plaststrategi som anger riktningen
på det kommande arbetet och vars syfte är att vara en vägledning
vid beslut för en mer hållbar plastanvändning i Stockholms stad.
Plaststrategin är uppdelad i inköp, användning och avfall för att
tydliggöra att alla dessa delar är viktiga i arbetet för en hållbar
plastanvändning.
Handlingsplanen är utformad för att flytta fram positionerna vilket
betyder att alla förutsättningar för att leva upp till handlingsplanens
innehåll inte finns på plats ännu, utan att dessa ska utvecklas över
tid.
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Handlingsplanen innehåller en övergripande plaststrategi, 16 st
åtgärder, plastfakta och analyser av stadens plastanvändning.
Stadsdelsnämnderna berörs av åtgärderna:
1.5 Kravställa att stadens entreprenörer som hanterar skräpkorgar
har en smart hantering av soppåsar.
2.1 Ta fram och sprida vägledande material till Stockholms stads
och fristående aktörers verksamheter om hur de kan bidra till en
hållbar plastanvändning.
2.2 Följa stadens plaststrategi vid användning av
förbrukningsartiklar.
3.4 Möjliggöra källsortering av plastförpackningar.
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Åtgärderna tar hänsyn till de lagar, föreskrifter och
rekommendationer som är styrande för när användning av plast
krävs, exempelvis användning av skyddsutrustning i engångsplast
för att upprätthålla basala hygienrutiner och smittskydd inom vård
och omsorg. Genomförandet av handlingsplanens åtgärder bidrar till
måluppfyllelse av fyra mål i miljöprogrammet.
Handlingsplanen innehåller inte någon kostnadsberäkning av de
åtgärder som föreslås och inte heller någon analys av vilka åtgärder
som är mest kostnadseffektiva att genomföra.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ser positivt på handlingsplanen för hållbar
plastanvändning och dess ambition att ta ett helhetsgrepp över
plastanvändningen i staden samt att den kopplar an på ett logiskt
och bra sätt till Miljöprogrammet. Åtgärderna som
stadsdelsförvaltningen ska utföra anses vara rimliga med viss
stöttning och hjälp av andra nämnder och bolag.
Åtgärd 1.3 ”Kravställa smart hantering av soppåsar”. Då
förvaltningen genomför upphandlingar med entreprenörer som har
hand om skräpkorgar i stadsmiljön efterfrågas färdigformulerade
skrivningar för en ökad tydlighet och mer lättförståeliga krav för
entreprenörerna. Med denna hjälp kommer förvaltningarna arbeta
mer likvärdigt för att uppnå målen.
Åtgärd 2.1 ”Ta fram och sprida vägledande material till Stockholms
stads och fristående aktörers verksamheter om hur de kan bidra till
en hållbar plastanvändning”. Förvaltningen kan delta i framtagandet
och spridningen av informationsmaterial.
Åtgärd 2.2 ”Följa stadens plaststrategi vid användning av
förbrukningsartiklar” anser förvaltningen ha stor möjlighet att ge en
god effekt. Här kan förvaltningarna behöva hjälp med att identifiera
vilken plastanvändning som kan minska eller upphöra helt för att få
störst effekt. Det är positivt är att miljöförvaltningen fått i uppdrag
att ta fram vägledande material som är tänkt att fungera som stöd.
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Åtgärden 3.4 ”Möjliggöra källsortering av plastförpackningar”. I
princip alla av förvaltningens verksamheter sorterar plast idag.
Dock kan det i vissa fall vara svårare att få till en sortering eftersom
vi är lokalhyresgäst och inte alltid har plats eller tillgång till
utrymmen för att kunna sortera. Förvaltningen anser att åtgärden är
relevant och viktig.
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1. Handlingsplan för hållbar plastanvändning
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