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Sammanfattning
Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh (båda V) föreslår i en motion till
kommunfullmäktige att vidta åtgärder för att underlätta för äldre med hemtjänst att
källsortera, genom att avsätta tid för uppgiften och erbjuda utbildning för
hemtjänstpersonal.
Stadsdelsförvaltningen menar att de äldre som har hemtjänst naturligtvis ska få
hjälp med att på ett miljömässigt korrekt sätt hantera olika avfallsfraktioner efter
de förutsättningar som finns i respektive fastighet. Förvaltningen menar att detta
inte bör detaljregleras i biståndsbeslut utan ingå som en självklar del för den som
t.ex. har bistånd i form av hjälp med hushållsbestyr.
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Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige den 16 augusti föreslår Margareta Johansson
och Ann-Margarethe Livh (båda V) att möjligheterna ska förbättras för
hemtjänsten att bidra till miljömålen. Ett sätt, menar motionärerna, är att ge
hemtjänsten tid och kunskaper för att hjälpa äldre och funktionshindrade att
källsortera.
Med källsortering avses i motionen såväl materialåtervinning av förpackningar
och tidningar som utsortering av farligt avfall, elavfall etc. För detaljerad
argumentation hänvisas till motionen (bilaga).
Motionen har remitterats till Kungsholmens, Hägersten-Liljeholmens och Bromma
stadsdelsnämnder samt till stadsledningskontoret. Förslaget till remissvar har
utarbetats inom avdelningen Stöd till resultatstyrning i samarbete med avdelningen
för äldreomsorg.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen tror inte på idén att behovet av källsortering i detalj kan
bedömas och tidsättas i ett biståndsbeslut. Motionärerna själva anger det kanske
viktigaste argumentet mot ett sådant förfarande: ”Ingen tid finns som schablontid
för källsortering, eftersom variationen och omfattningen varierar stort.”
Såväl behoven av som möjligheterna till källsortering varierar stort. Vissa hushålls
konsumtionsmönster ger upphov till mycket mer förpackningar och annat avfall än
andras. I vissa fastigheter är förutsättningarna för källsortering mycket goda
medan man från andra fastigheter måste besöka återvinningsstationer för alla olika
fraktioner.
Hjälp med källsortering bör ingå i t.ex. städning. Det exakta uppdraget styrs
naturligtvis av det behov som föreligger vid respektive städtillfälle och hur det ska
utföras bör beslutas i dialog mellan brukare och utförare. Förvaltningen är
övertygad om att det också redan idag i många fall fungerar ungefär på det sättet.
Behov av återvinning av farligt avfall, elavfall eller grovsopor kan rimligen inte
ingå i ett biståndsbeslut i förväg. Det måste bedömas från tillfälle till tillfälle om
hemtjänsten kan medverka. Ibland kan dessa fraktioner lämnas i fastigheten. I
andra fall krävs andra lösningar.
Det är naturligtvis lovvärt att försöka påverka alla stockholmare att uppträda mer
miljömedvetet men hemtjänstens primära uppdrag är inte att förändra beteenden
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utan att bidra till att den som får biståndet ska kunna leva ett liv på en skälig
levnadsnivå..
Förvaltningen föreslår att remissen besvaras med detta tjänsteutlåtande.
Bilaga
Motionen från Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh (båda V)
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