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Sverigedemokraterna ställer sig generellt positiva till alla incitament där syftet är att se över 

och begränsa spill samt nyttjande av engångsartiklar. Vi anser däremot att flera förslag i den 

presenterade utredningen måste förankras och yttranden inhämtas från berörda 

förvaltningar och bolag. Därutöver så innebär flera av förslagen att merkostnader av 

finansiell och personell karaktär uppstår, vilket utredningen i sin tur inte stipulerar hur dessa 

merkostnader ska ersättas. Det är därmed av stor betydelse att kringliggande perspektiv från 

sakkunniga inhämtas och analyseras. 

Flera argument måste även utvecklas, som framlyfts i utredningen, exempelvis 

”Engångshandskar har en relativt hög klimatpåverkan […] tillverkningen ofta sker i länder 

där mänskliga rättigheter kränks”. Även Sverigedemokraterna ser problematiken kring 

utvinningen av material där de mänskliga rättigheterna kränks och ser positivt på 

utredningens ställningstagande. Dock kan samma argumentation tillämpas kring batterier till 

elbilar och utvinningen av kobolt, där mänskliga rättigheter och barnarbete förekommer vid 

exempelvis koboltgruvorna i Kongo-Kinshasa. Till dags datum kan elbilstillverkarna 

fortfarande inte garantera att barnarbete skett vid utvinningen, på grund av den långa 

försörjningskedjan, något som Amnesty kritiserat senast under mars månad 2019. Det är 

därmed beklämmande att denna inställning inte omfattar all av kommunens verksamhet och 

inköp. Vi anser att Borås alltid ska ställa krav på att mänskliga rättigheter efterlevs, oavsett 

om inköpet avser engångsartiklar eller inventarier, och att frågan därmed är separat från 

engångsartiklar. 

Vi anmärker även den argumentation som framkommer i utredningen, där läsaren lätt kan få 

uppfattningen att engångsartiklar i plast i den kommunala verksamheten har en direkt 

påverkan på plast i haven. Vi förutsätter att Borås Stads avfallshantering inte omfattar 

dumpning av plastartiklar i naturen, annars måste detta självfallet åtgärdas omedelbart. 

Till följd av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen besluta,  

Att Ärendet återremitteras till Stadsledningskansliet med syftet att remitteras till 

berörda förvaltningar och bolag. 
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