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Kommunfullmäktige

Utredning om engångsartiklar (Budgetuppdrag 2018)
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lägga informationen till handlingarna och avsluta uppdraget, samt att ge Borås
Stads nämnder och bolag i uppdrag att minska onödig användning av
engångsartiklar i Borås Stad.
Vidtagna åtgärder ska redovisas i samband med delårs- och årsrapporterna.
Sammanfattning
I Budget 2018 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda minskning av
engångsartiklar. Syftet med utredningen är att identifiera de områden där
engångsartiklar används och ge förslag på metoder för hur de kan minska.
335 000000 ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten.
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det
vanligaste skräpet i haven.
Engångsartiklar finns i Borås Stads kärnverksamheter, på kontoren och i
cafeteriorna. I stort sett alla stadens verksamheter kan genomföra åtgärder för
att minska den onödiga användningen av engångsartiklar.

Ärendet i sin helhet
I Budget 2018 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda minskning av
engångsartiklar. Syftet med utredningen är att identifiera de områden där
engångsartiklar används och ge förslag på metoder för hur de kan minska.
335 000000 ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till
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nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten.
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det
vanligaste skräpet i haven.
Engångsartiklar finns i Borås Stads kärnverksamheter, på kontoren och i
cafeteriorna. I stort sett alla stadens verksamheter kan genomföra åtgärder för
att minska den onödiga användningen av engångsartiklar. Utredningen föreslår
Förslagsvis kan Vård- och äldrenämnden och Förskolenämnden att genomföra
avfallsförebyggande projekt liknande de som skett i Göteborg Stad.
Cafeteriorna kan plocka bort engångsmuggar och –bestick till förmån för
flergångs och Koncerninköp kan ställa krav i upphandling på minskad mängd
förpackningar och emballage och även plocka bort onödiga artiklar på avtal.
Evenemang som genomförs av staden bör sträva efter att fasa ut
engångsprodukter i så stor utsträckning som möjligt.

Beslutsunderlag
1. Utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad

För Sverigedemokraterna,
Andreas Exner (SD)
Kommunalråd

Kristian Silbvers (SD)
Ledamot, Kommunstyrelsen

