Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2012-09-25, § 11

Tid

Tisdagen den 25 september 2012 kl 16.30 – 17.40

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 25 september 2012

Madeleine Sjöstedt

Ewa Larsson

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (FP) ordförande
Peter Jönsson (M)
Anna Cederschiöld (M)
Lennart Jansson (M)
Per Altenberg (FP)
Elisabeth Svensson (C)
Bengt Sandberg (S)
Sonja Pagrotsky (S)
Nicklas Nilsson (S)
Ewa Larsson (MP)
Sebastian Wiklund (V)

§§7- 18

Tjänstgörande ersättare:
Mikael Eskman (M)
för Billy Östh (M)
Sten-Åke Larsson (M)
för Anna Cederschiöld (M) §§1-6 samt §19
Torkel Tigerschiöld (MP) för Jakop Dalunde (MP)
Ersättare:
Sten-Åke Larsson (M)
§§7-18
Erik Hafström (M)
Petter Krönmark (M)
Johan Möller (M)
Tom Hedrup (M)
Jeanette Hemmingsson (S)
Martin Engman (S)
Karin Falk (S)
Maria Öhman (V)
Tjänstemän
Förvaltningschefen Juan Copovi-Mena, Eva Olofsson, Karin Dyne-Wernberg, Elena
Kiricheinko, Christine Oljelund, Mattias Sjölander, Anna Wahlström, Pontus
Werlinder, Jenny Rydåker samt biträdande borgarrådssekreteraren David Lindberg.
Personalföreträdaren Birgitta Andersson och Lotta Häger närvarade §§1- 15, §§17-19.

§ 11
Remissvar på förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013-2016
Dnr 1.6-363/2012
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets remissvar, daterad
2012-07-05, beträffande förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013- 2016.

2

Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 6 september 2012.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt
fastighetskontorets förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Ewa Larsson m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och
Sebastian Wiklund (V) enligt följande:
Förslaget till ny avfallsplan är ett steg i rätt riktning, men kan förbättras
ytterligare. Den nationella avfallsutredningen har nyligen presenterat förslag till
ny lagstiftning i SOU 2012:56 Mot ett hållbart samhälle – resurseffektiv
avfallshantering. Bland annat föreslås kommunen överta ansvaret för att samla in
förpacknings- och tidningsavfall från producenterna. Hela framtagandet av ny
avfallsplan för Stockholms stad behöver tydligare förhålla sig till ett eventuellt
förändrat insamlingsansvar som beslutas av riksdagen. Det bör också beskrivas
hur föreslagna åtgärder i Naturvårdsverkets nationella avfallsplan kan
genomföras i Stockholms stad.
För att de i planen föreslagna åtgärderna ska kunna genomföras effektivt behöver
det för varje åtgärdsområde pekas ut ansvariga förvaltningar och bolag inom
staden. Planen behöver kompletteras med kvantitativa mål för kraftigt minskad
andel matavfall, förpackningar och textilier i hushållsavfallet. Insamling av
matavfall ska ske i alla stadens verksamheter som hanterar mat. Kommunens
verksamheter ska vara ett
föredöme.
Mål 4 att avfallshantering ska vara en självklar del i planeringsprocessen bör
kompletteras med delmål för att successivt skapa utrymmen för källsortering för
utbyggd hushållsnära insamling. Behovet av mark för återvinningscentraler
måste säkras. Flera mindre återvinningscentraler kan möjliggöras genom att

placering i några av stadens ca 50 bergrum.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

