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Motion angående kommunen upphör med eller minskar användningen av produkter
som innehåller eller genererar mikroplast

I KF november 2017 behandlades en motion från KD om mikroplaster sam vi biföll.
Koncernstaben ansåg att spridningen av mikroplaster ska åtgärdas genom en revidering av
avfallsplanen.

Miljöpartiet anser att mikroplaster ska ses i ett bredare livscykelsperspektiv, nämligen;
produktionsfas, användningsfas och avfallsfas. Kommunens har en skyldighet att undvika
användning eller inköp av sådana produkter sam kan befaras medföra risker för människors
hälsa eller miljö. Därför är det bäst att förebygga riskerna med mikroplaster genom att ingripa
innan mikroplast blir avfall. Alltså redan vid inköp.

Kommunen förfogar över ett viktigt redskap genom sina upphandlingar. Inköpsstrategin slår
fast att "Kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling genom att upphandla varor
och tjänster sam bidrar till en god livsmiljö och har en begränsad påverkan på miljö och
klimat". Om upphandlings-kriterier saknas "ska miljökrav relaterade till inköpsstrategins
målsättningar om ett hållbart och kretsloppsanpassat samhälle användas, där så är möjligt".

KIMO Sweden har i början av året tagit fram en handlingsplan sam ger förslag på möjliga
åtgärder inom kommunala ansvarsområden sam bidrar till utsläpp av mikroskräp.
Handlingsplanen kan t.ex. vara stöd vid kartläggning och upphandling inom kommunens
verksamheter och fungera som en bra utgångspunkt för kommunens arbete.

Mikroskräp innefattar alla sorters antropogena partiklar [genererade av mänsklig verksamhet]
sam är mindre än fem mm. Stort fokus ligger idag på mikroskräp av plast (mikroplast), då all
plast som produceras finns kvar på jorden om den inte eldas upp.

KIMO (Kommunenes Internasjonale Miljoorganisasjon) arbetar för att skydda, bevara och
förbättra havsmiljön.

Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Att kommunen upphör med eller minskar användningen av produkter som innehåller eller
genererar mikroplast genom att ställa relevanta krav vid inköp.

- Att kommunen ska öka sin kunskap om mikroplast och mikroskräp och att varje verksamhet
inventerar relaterade risker utifrån de produkter som används.
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