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§ 19
Remiss beträffande förslag till ny avfallsplan
förStockholms kommun 2021-2024
Svar på remiss från avfallsnämnden
SÖD 2020/528

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Särskilda uttalanden
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Anna-Klara
Müntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) lämnar ett särskilt
uttalande från majoriteten (bilaga).
Anders Göransson m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande från
Socialdemokraterna (bilaga).
Ersättaryttrande
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom det särskilda uttalandet
från majoriteten.
Sammanfattning av ärendet
Avfallsnämnden har, genom Stockholm Vatten och Avfall, tagit
fram ett förslag till ny avfallsplan för Stockholms kommun
20212024. Förslaget till avfallsplan för 2021–2024 är i stort en
revidering av avfallsplanen för 2017–2020. Tre av de fyra
huvudmålen är kvar men något omarbetade. Ett nytt huvudmål
”Nedskräpningen i Stockholm ska minska” har tillkommit där
åtgärder för att förebygga och avhjälpa nedskräpning samlats.
Grunden för Avfallsplanen ligger i globala, nationella och regionala
miljömål samt avfallsplaner. Målen har även koppling till stadens
övriga handlingsplaner och program som bl.a. Stockholms stads
miljöprogram 2020–2023 samt klimathandlingsplan 2020-2023.
Förvaltningen är positiv till förslaget och anser att det är en bra och
framåtsträvande avfallsplan med skärpta krav på cirkulär ekonomi,
matavfallsinsamling, minskad resursanvändning med mera.
Avfallsplanens koppling till stadens miljöprogram 2020–2023 och
klimathandlingsplan 2020–2023 skapar en bra helhet och gör det
enklare att arbeta in delmål och åtgärder i nämndens
verksamhetsplan.
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Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/528-2 Tjänsteutlåtande Remiss beträffande
förslag till ny avfallsplan för Stockholms kommun 20212024
 SÖD 2020/528-2.1 Bilaga A Avfallsplan för Stockholm
2021 - 2024
 SÖD 2020/528-2.2 Bilaga A1 Sammanställning av åtgärder

Bilaga § 19 - särskilt uttalande majoriteten
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Ärende 19 – Remiss beträffande förslag
till ny avfallsplan för Stockholms
kommun 2021-2024

Christoffer Järkeborn, m.fl. M
Anne-Lie Elfvén, L
Anna-Klara Müntzing, MP
Lars Rottem Krangnes, C
Frida Bondesson, KD

Särskilt uttalande
Det här är en väldigt viktig plan, och vi uppskattar att det tagits nya tag runt cirkulär ekonomi
och nedskräpning. Väldigt bra att det finns en bilaga där samtliga konkreta uppdrag finns, och
visar också den höga ambitionsnivå som är. I vår stadsdel är det ett väldigt högt tryck och vi
ser sommartid dagligen behov av förändringar och förändrade vanor hos människor. Om vi
kan få ner antalet förpackningar för hämtmat t ex, skulle det bli både mindre
resursanvändning och mindre nedskräpning i parkerna. Pizzakartongerna är till exempel en
utmaning som snabbt fyller papperskorgar. Att få ner antalet fimpar runt krogar är också en
viktig fråga i stadsmiljön.
Väldigt bra är att nya mobila återbruk dykt upp, och att det faktiskt finns möjlighet att låna
lådcyklar för att hämta avfall. Vi värdesätter också den särskilda stationen för farligt avfall i
närheten av Munchenbryggeriet.
Väldigt bra om det kan bli permanenta återbruksstationer i stadsdelarna, vilket föreslås.
Vi vill passa på att skicka med en önskan om att Stockholm vatten kan lösa den problematik
som dykt upp runt vattenutkasten. Regelverket har gjort att de just nu inte kan användas,
vilket är väldigt olyckligt.

Bilaga § 19 – särskilt uttalande (S)
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Ärende 19
Remiss beträffande förslag till ny avfallsplan
för Stockholms kommun 2021–2024
Anders Göransson m.fl. S

Särskilt uttalande
Det är viktigt att det fastslås att den övergripande ambitionen för planen är att
minska avfallsmängderna, men det bör samtidigt understrykas att en förutsättning
för avgörande förändringar är beslut och initiativ från staten och inom EU.
Vi välkomnar att planerna på sortering av matavfall äntligen tycks vara på väg att
förverkligas.

