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Svar på remiss om Handlingsplan för ökad
insamling av matavfall i Stockholms stad för
biologisk behandling
Stadsarkivets förslag till beslut
Stadsarkivet föreslår att Kulturnämnden beslutar att:
att remissvaret godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Lennart Ploom
Stadsarkivarie

Sammanfattning
Stadsledningskontoret har tillsammans med Stockholms Stadshus AB arbetat fram
en handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk
behandling. Handlingsplanen föreslår åtgärder för att möta kommunfullmäktiges
uppdrag om att nå det nationella insamlingsmålet för matavfall. Ambitionen är att
fram 2018 ska 50 % av matavfallet insamlas för biologisk behandling.
Handlingsplanen föreslår både åtgärder och mål, för privat hushåll och storhushåll
(företag) samt stadens egna verksamheter. För att uppnå det nationella målet har
handlingsplanen identifierat behov av investeringar i kompletterande och
nybyggnation av anläggningar om ca.244 mnkr, vilket om de genomförs kommer
att medföra höjd taxa för avfallskollektivet med 23 procent.
Ärendet
Ärendet handlar om handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms
stad för biologisk behandling. Handlingsplanen beskriver hur stadens arbete med
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matavfallsinsamling ser ut idag, vilka åtgärder som föreslås vidtas för att det
nationella målet ska nås, samt vilken roll och uppdrag stadens egna nämnder och
bolag förväntas ha under perioden fram till och med 2018.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2012 att staden ska höja ambitionen
när det gäller matavfallsinsamling i syfte att öka tillgången av biogas i regionen. I
budgeten konstaterades samtidigt att staden ska ha som inriktning att påbörja en
utökad insamling från såväl privathushåll som storhushåll och ska sträva efter att
nå det nationella målet avseende insamling av matavfall.
Kommunstyrelsen och Stockholm Stadshus AB gavs i uppdrag att utreda hur målet
ska nås och när målet ska vara uppnått samt presentera en handlingsplan för
måluppfyllelse. Planen ska klargöra vilka eventuella investeringar, förändringar i
organisations- och incitamentsstrukturer samt driftskostnadskonsekvenser en
måluppfyllelse kräver.
Handlingsplanen mål är att 50 procent av matavfallet ska samlas in till 2018.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av Stockholms stadsarkiv.
Stadsarkivets synpunkter och förslag
Stadsarkivet anser att det är bra att handlingsplanen utgår från stadens
miljöprogram 2012 -2015, stadens avfallsplan, nationella avfallsplanen och
miljökvalitetsmålet ”En god bebyggd miljö”. Genom att handlingsplanen utgår
från dessa program och plan kan ett perspektiv etableras även hos en verksamhet
som Stadsarkivet att känna ansvar för och vara delaktig i det lilla som
verksamheten kan påverka t.ex. genom hanteringen av matavfall bl.a. i
personalens lunchrum.
Stadsarkivet instämmer i vikten av att stadens egna nämnder och bolag ges en
nyckelroll för att möta upp ambitionen att nå det nationella insamlingsmålet,
nämligen att 50 % av matavfallet ska samlas in för biologisk behandling till 2018.
Stadsarkivet anser i övrigt att förslaget till handlingsplan bärs upp av en rad väl
avvägda insatser, att tidplanen är realistisk och att dess genomförande placerar
Stockholm i framkant ur kretslopps- och hållbarhetssynpunkt, både nationellt och
internationellt, och lyfter staden som en stad i världsklass.
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