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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från servicenämnden angående
remiss Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast.
Serviceförvaltningen är positiv till förslaget och tycker att
handlingsplanen tar upp många viktiga delmoment. När det gäller
sakkompetens i området, besitter inte förvaltningen någon sådan,
utan använder miljöförvaltningens samlade kompetens på området.
Kompetensmässigt är detta ett svårt område. Mer kunskap behövs
inom staden och miljöförvaltningen har en viktig roll som
kompetensnod. Genom att ställa tuffare krav i upphandlingar och
tydligt visa leverantörer vad stadens mål är och innebär, så kan
staden vara med och driva utvecklingen inom området framåt.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från servicenämnden angående
remiss Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster.
Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 15 oktober
2019.
Ärendet
Kommunfullmäktige gav i budgeten för 2018 Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i uppdrag att; ”… intensifiera arbetet med att
undersöka vilka källor som lokalt orsakar spridning av mikroplaster
och i samråd med berörda nämnder ta fram en handlingsplan för att
minska spridningen av mikroplaster”.
I handlingsplanens inledande kapitel ges en beskrivning av
mikroplast, en kunskapssammanställning och en omvärldsanalys.
Därefter följer en översiktlig beskrivning av viktiga källor och
spridningsvägar i staden. Fokus för handlingsplanen är åtgärderna
som är indelade i 13 kapitel bestående av både källor och
spridningsvägar. Avslutningsvis beskrivs behovet av vidare
screening och miljöövervakning.
Åtgärderna är föreslagna i syfte att minska källornas uppkomst eller
hindra vidare spridning av redan uppkommen mikroplast. Totalt
föreslås 50 åtgärder och varje kapitel inleds med en tabell där
respektive åtgärd anges. Där anges när åtgärden senast ska vara
genomförd och vilken eller vilka förvaltningar, bolag och
funktioner som är ansvariga för genomförandet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för upphandling och inköp.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till förslaget och de åtgärder som föreslås i
handlingsplanen. Serviceförvaltningen tycker att handlingsplanen
tar upp många viktiga delmoment. När det gäller sakkompetens i
området, besitter inte förvaltningen någon sådan, utan använder
miljöförvaltningens samlade kompetens på området.
Genom att ställa tuffare krav i upphandlingar och tydligt visa
leverantörer vad stadens mål är och innebär, så kan staden vara med
och driva utvecklingen inom området framåt.
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Serviceförvaltningen genomför en rad centralupphandlingar och har
ett etablerat samarbete med miljöförvaltningen för att utveckla
kravställningen kontinuerligt.
Genom att kontinuerligt se över upphandlade sortiment och ställa
krav på produkterna med tanke på mikroplastinnehåll skulle man
kunna begränsa stadens användning av mikroplaster. En översyn av
det sortiment som erbjuds i staden kan genomföras, men det
kommer bara att ge en ögonblicksbild. Arbete behöver ske
kontinuerligt och i takt med utvecklingen på marknaden, vilket bör
förtydligas i handlingsplanen.

Bilaga
1. Remissen
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