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Motion - Om miljövänlig handel utan skadliga
plastkassar i Härnösand
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att ta initiativ till en dialog med handlarna,
med syfte att minska användandet av plastkassar i Härnösand.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP), Lars Edvin Lundgren (SD), Fred
Nilsson (S), Ida Skogström (M) och Margareta Tjärnlund (M).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag med ändringen att ordet
kommundirektören byts ut mot kommunstyrelsen i andra att-satsen. I
yrkandet instämmer Karin Frejarö (MP) och Margareta Tjärnlund (M).
Lars Edvin Lundgren (SD) yrkar bifall till motionen, andra att-satsen i
liggande förslaget samt att följande att-sats läggs till beslutet:
att Härnösands kommun får i uppdrag att undersöka vilka miljövänliga
alternativa bärkassar som tillverkats av material som är biologiskt
nedbrytbara i naturen och därmed kan säljas som ersättningskassar i
Härnösand, med avsikt att göra Härnösand till Sveriges första bärkassefria
kommun där miljöovänliga plastkassar frivilligt inte säljs i handeln.
Ida Skogström (M) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger 4 förslag till beslut, det justerade
liggande förslaget, ett bifallsyrkande till motionen, ett tilläggsyrkande till det
liggande förslaget samt ett yrkande om avslag till motionen.
Ordförande frågar först om fullmäktige avser besluta avslå motionen.
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Ordförande frågar sedan om fullmäktige avser bifalla motionen.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat avslå motionen.
Ordförande frågar om fullmäktige avser besluta i enlighet med det liggande
förslagets andra att-sats.
Ordförande frågar sedan om fullmäktige avser besluta i enlighet med
ändringsyrkande avseende andra att-satsen.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med ändringsyrkandet.
Ordförande frågar om fullmäktige avser besluta i enlighet med
tilläggsyrkande från Lars Edvin Lundgren.
Ordförande frågar sedan om fullmäktige avser avslå detsamma.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Lars-Edvin Lundgren (SD) föreslår i motion (KF 2016-04-25 § 63) att
kommunen ska undersöka möjligheten att med andra kompletterande och
frivilliga åtgärder, i samverkan med handelns aktörer i Härnösand,
kommunen och Handelsplats Härnösand, skapa mer långsiktigt hållbara
lösningar för att kraftfullt minska användningen av plastbärkassar som
skadar miljön.
Att minska användandet av plastkassar, samt att göra de kassar som ändå
används mer miljövänliga, är angelägna åtgärder och kan med fördel ske
genom samverkan mellan flera aktörer. Det bör dock inte ske genom
kommunalt beslut.
Enligt ändringsdirektivet från EU ska medlemsstaterna senast i slutet av
november 2016 sätta i kraft de lagar och författningar som krävs för att följa
direktivet om målet till år 2025. I samband med ikraftträdandet föreslås
informationssatsningar genomföras.
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen utrett möjliga sätt att minska
förbrukningen av plastbärkassar. Deras bedömning är att ett lägsta pris är
vad som krävs för att minska förbrukningen, ner till 40 tunna plastbärkassar
per person och år i Sverige, och genom det även öka återanvändningen.
Förslaget innebär också att statistisk för uppföljning av försäljning av
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plastbärkassar ska ske genom utökade rapporteringskrav för producenter.
Dagligvaruhandeln tar problemet med plastpåsarna på stort allvar och arbetar
aktivt med att erbjuda plastpåsar som är gjorda av förnyelsebara råvaror och
många erbjuder kunderna alternativ till plastpåsen.
Bedömning
Det behövs förändrade attityder hos kunderna, ett förbättrat system för
insamling med högre återvinningsgrad, samt att plastpåsarna är gjorda av
förnyelsebara råvaror, exempelvis från material från skogen.
I Härnösands kommun arbetar HEMAB redan idag aktivt med en utökad
sortering av hushållsavfall, vidareutveckling av fraktionssorteringen genom
införande av en miljöstyrande taxa, samt med informationsinsatser om
möjligheter till en bättre avfallssortering närmare våra hushåll.
Härnösands kommun har ingen bestämmanderätt över det lokala näringslivet
och deras utbud av produkter och tjänster, men vi ser inget hinder i att ta
initiativ till samarbeten med näringslivet i frågan.
I samarbete med Handelsplats Härnösand genomförs redan idag
informationsinsatser med dagligvaruhandeln i utvecklingssyften. Information
kring hållbarhet är en naturlig del i den dialogen, där plastpåsar kan belysas
särskilt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2016-11-29 § 249
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-10-25
Motion – om miljövänlig handel utan skadliga plastkassar i
Härnösand
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