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Motion av Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh
(båda V) om ^ främjayökad källsortering för hemtjänstmottagare
Även stockholmare med hemtjänst ska kunna källsortera! Visst låter det självklart^
men det har inte alltid fungerat för personer som är vana att källsortera men som på
grund av funktionsnedsättning inte kan klara sorteringen själv. Det är något som
den första undertecknaren av motionen har fått personlig inblick i det senaste året.
Ett delmål för stockholmarnas hushållsavfall i stadens miljöprogram är att mängden
avfall per stockholmare ska minska och att mängden som nyttiggörs ska öka.
Staden kan påverka detta genom att informera och agera inom den egna
verksamheten. Trafik- och renhållningsnämnden har ett särskilt ansvar enligt
miljöprogrammet, men även andra nämnder "som i sin verksamhet kan skapa
förutsättningar för en ökad återanvändning och materialåtervinning."
För att källsorteringen ska fungera för personer med hemtjänst krävs både tid för
källsorteringen inom ramen för biståndsbeslutet och kunskap hos personalen. Och
även om hemtjänstmottagaren själv inte är van att källsortera, har staden således ett
vilctigt informationsansvar.
När personer som har hemtjänst - oavsett ålder - behöver hjälp att sortera ut och
transportera bort farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar blir
stadsdelsnämnderna viktiga aktörer. Frågan är om alla förutsättningar finns för att
klara uppdraget på ett enhetligt sätt. Källsortering och bortforsling av avfall berörs
till exempel inte specifikt i stadens riktlinjer för äldreomsorg, men ingår i det vidare
begreppet "samlat ansvar för hemmets skötsel". Ingen tid finns som schablontid för
källsortering, eftersom variationen och omfattningen varierar stort. Källsortering
ingår inte heller i de grundutbildningar som genomförs.
Hemtjänstpersonalen är nyckelpersoner för att källsorteringen ska fungera för
personer som tillfälligt eller långvarigt inte kan klara sig utan hemtjänst och för att
sprida kunskapen om källsortering till flera grupper. Många i personalgrupperna är
miljömedvetna, men alla kanske inte har den kunskap som behövs eller saknar vana
att källsortera.
Våra förslag för att öka möjligheterna för hemtjänsten att bidra till miljömålen är
följande:

•

Källsortering ska anses vara en naturlig del av hemmets skötsel, vilket bör
tydliggöras i riktlinjerna för hemtjänst. Det gäller såväl för personer under
som över 65 år.

« En rimlig tid behöver avsättas för uppgiften. Den enskilde ska inte behöva
ansöka specifikt om källsortering och bortransport av avfall, utan det ska
erbjudas av personalen.
•

Grundutbildning och aktuell information om källsortering ska erbjudas till
vårdbiträden och andra berörda personalgrupper. Syftet är att underlätta för
personalen att källsortera och att öka kunskapen så att alla kan informera
hemtjänstmottagare om stadens miljömål.

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att vidta de åtgärder som behövs
för att staden ska uppfylla förslagen och intentionerna i motionen.
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