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Motion om att se över och eventuellt minska användandet av små 
förpackningar och/eller engångsförpackningar i kommunala 
verksamheter 

INLEDNING 
Ingela Kilholm Lindström (MP) inkom 2016-03-14 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av den 
kommunala verksamhetens användning av engångsförpackningar och/eller mindre 
förpackningar. Vidare föreslår motionären att förpackningarna byts ut till större 
förpackningar, där det inte anses vara nödvändigt, för att ge en besparing både för 

miljön och klimatet. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/134/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 151. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 

kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

2016-06-27 

DIARIENR: 2016/ 345 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

Kommunstyrelsens förvettn/nt 
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Svar på motion om att se över och eventuellt minska användandet 
av små förpackningar och/eller engångsförpackningar i kommu
nala verksamheter 
Ingela Kilholm Lindström (MP) inkom den 14 mars 2016 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av den 
kommunala verksamhetens användning av engångsförpackningar och/eller mindre 
förpackningar. Vidare föreslår motionären att förpackningarna byts ut till större 
förpackningar, där det inte anses vara nödvändigt, för att ge en besparing både för 
miljön och klimatet. 

Motionären ger ett exempel på så kallade kaffekapslar, det är cirka 6 gram kaffe och 
3 gram förpackningsmaterial per kapsel. Detta förpackningsmaterial består av plast. 
Motionären menar att plastkonsumtionen bör minska för att vi ska få ett hållbart 
samhälle med minskat klimatavtryck. Även mindre förpackningar är stora miljöbo
var. Motionären hänvisar till Magnus Breitholtz, Professor i ekotoxikologi, Institut
ionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) på Stockholms universitet: "En stor del av 
världens plastproduktion (flera hundra miljoner ton årligen) används dock till kon
sumtionsprodukter, med kort livslängd. I produktionen av plast konsumeras en be
tydande del av världens oljeproduktion, vilket innebär att plastanvändningen i sam
hället har en negativ klimatpåverkan. Förutom påverkan på klimat och nedskräp
ning kan plast innehålla farliga kemikalier. Kemikalierna kan läcka från plasten och 
på så sätt påverka människor och miljön." 

Motionen har remitterats till tekniska kontoret. 

Att Sala kommun ska verka för en långsiktig ekonomisk, social och miljömässigt 
hållbar utveckling står att läsa i kommunens upphandlingspolicy. 

I Sala kommuns upphandlade sortiment ingår inga engångskapslar med kaffe. Den 
övervägande delen av det kaffe som köps via kommunens upphandlade leverantörer 
levereras i 500-grams- eller enkilosförpackningar. Det förekommer även storför
packningar som innehåller 100-gramspåsar. Dessa är speciellt anpassade till de 
större kaffebryggare som används av många enheter inom de kommunala verksam
heterna. 



Kommunstyrelsen 

Portionsförpackningar av smörgåsmatfett används endast vid skolutflykter samt på 
de offentliga serveringarna på två äldreboenden. På skolor, förskolor och på avdel
ningarna inom äldreomsorgen används 300- och 600-gramsförpackningar av smör
gåsmatfett. Portionsförpackningarna stod under år 2015 för mindre än 1 % av den 
totala mängden inhandlat smörgåsmatfett. 

Dryck, som exempelvis bordsvatten, läsk och lättöl, upphandlas uteslutande i re
turglas eller tetrapack och små plastflaskor ska inte förekomma i verksamheterna. 
Ovanstående siffror bygger på statistik från kommunens upphandlade leverantörer. 
Om kommunala verksamheter väljer att handla direkt från dagligvaruhandeln finns 
ingen tillförlitlig information om de inköp som görs. 

Ovanstående redovisning understryker också vikten av att samtliga verksamheter 
följer de avtal som tecknats mellan Sala kommun och olika leverantörer för att det 
regelverk som beslutats i kommunens upphandlingspolicy ska tillämpas på korrekt 
sätt. 

Med hänvisning t ill ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kom
munstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens 
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2016·06·27 



o· 
g 

2016-06-08 

SKRIVELSE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Emelie Eriksson 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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SKRIVELSE 

Svar på motion om att se över och eventuellt minska användandet 
av små förpackningar och/eller engångsförpackningar i 
kommunala verksamheter 

Att Sala kommun ska verka för en långsiktig ekonomisk, social och miljömässigt 
hållbar utveckling står att läsa i kommunens upphandlingspolicy. 
I Sala kommuns upphandlade sortiment ingår inga engångskapslar med kaffe. Den 
övervägande delen av det kaffe som köps via kommunens upphandlade leverantörer 
levereras i 500-grams- eller enkilosförpackningar. Det förekommer även 
storförpackningar som innehåller 100-gramspåsar. Dessa är speciellt anpassade t ill 
de större kaffebryggare som används av många enheter inom de kommunala 
verksamheterna. 
Portionsförpackningar av smörgåsmatfett används endast vid skolutflykter samt på 
de offentliga serveringarna på två äldreboenden. På skolor, förskolor och på 
avdelningarna inom äldreomsorgen används 300- och 600-gramsförpackningar av 
smörgåsmatfett. Portionsförpackningarna stod under år 2015 fö r mindre än 1 % av 
den totala mängden inhandlat smörgåsmatfett. 
Dryck, som exempelvis bordsvatten, läsk och lättöl, upphandlas uteslutande i 
returglas eller t etrapack och små plastflaskor ska inte förekomma i verksamheterna. 
Ovanstående siffror bygger på statistik från kommunens upphandlade leverantörer. 
Om kommunala verksamheter väljer att handla direkt från dagligvaruhandeln finns 
ingen tillförlitlig information om de inköp som görs. 

Emelie Eriksson 

Mål tidschef 

Tekniska kontoret 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Madeleine Boström 

Bitr. måltidschef 

Tekniska kontoret 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0 224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 
w\vw.sala.se 

Emelie Eri ksson 
Måltidschef 

Måltidsenheten 
emelie.eriksson@sala.se 

Direkt : 0 224-74 74 41 
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Motion om att se över och ev. minska användandet av små förpackningar och/eller 

engångsförpackningar i kommunala verksamheter. 

Miljöpartiet i Sala motionerar härmed om att vi vill ha en översyn på hur mycket den 

kommunala verksamheten använder mindre förpackningar eller engångsförpackningar. 

Exempelvis består så kallade kaffekapslar av väldigt mycket förpackningsmaterial. Det är 

ca 6 gram kaffe och 3 gram förpackningsmaterial per kapsel. Detta förpackningsmaterial 

består av plast. Plastkonsumtionen bör minska för att vi ska få ett hållbart samhälle med 

minskat klimatavtryck. Även mindre förpackningar är stora miljöbova r. Flera städer 

internationellt har förbjudit användandet av kaffekapslar (Hamburg) och exempelvis 

små plastflaskor (San Fransisco) i den offentliga verksamheten. 

"En stor del av världens plastproduktion (flera hundra miljoner ton årligen) används dock 

till konsumtionsprodukter, med kort livslängd. I produktionen av plast konsumeras en 

betydande del av vä rldens oljeproduktion, vilket innebär att plastanvändningen i 

samhället har en negativ klimatpåverkan. Förutom påverkan på klimat och nedskräpn ing 
kan plast innehålla farliga kemika lier. Kemikalierna kan läcka från plasten och på så sätt 

påverka människor och miljön." Magnus Breitholtz, Professor i ekotoxikologi, 

Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) på Stockholms universitet. 

Därmed yrkar miljöpartiet: 

- Att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av den kommunala verksamhetens 

användning av engångsförpackningar och/eller mindre förpackningar. Där det inte anses 

vara nödvändigt, byta ut dessa till större förpackningar för att ge en besparing både för 

miljön och klimatet. 

Sala den 1 mars 2016 


