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Utfasning av produkter med tillsatser av mikroplast inom Göteborg stad
Till Göteborgs kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget från MP, S och V i skrivelse den 10 juni 2015
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Upphandlingsbolaget AB ges i uppdrag att i samarbete med miljö- och
klimatnämnden säkerställa att stadens verksamheter snarast upphör med
inköp, användning och spridning av produkter med tillsatser av
mikroplast.

Göteborg den 10 juni 2015
Göteborgs kommunstyrelse

Anneli Hulthén
Jonas Andrén
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Yrkande MP, S, V
Kommunstyrelsen
Ärende 2.1.11
Yrkande angående utfasning av produkter med tillsatser av mikroplast inom
Göteborg stad
_____________________________________________________________________
Mikroplaster är ett problem som uppmärksammats först under de senaste åren. Idag finns
mätningar som visar att vi har mikroplast spritt i alla våra vatten. Mikroskopiska partiklar
kan i sig vara giftiga, men de kan också binda till sig miljögifter och därigenom orsaka
skada på de djur som tar upp partiklarna
Källorna till mikroplasten är flera. De finns i produkter där de i flera fall inte har någon
egentlig funktion utan fungerar som utfyllnad, exempelvis i tvålar. I andra fall så som
skrubbkrämer har de en viss funktion men skulle enkelt kunna bytas ut mot andra
material.
Vi använder idag en stor mängd plastprodukter. Under 2000-talets första decennium
tillverkades hela 2500 miljoner ton plastprodukter. Det är mer än den samlade
produktionen var under hela 1900-talet. Från flera av dessa produkter lossnar större och
mindre delar som så småningom hamnar i havet. De transporteras via dagvattnet
(exempelvis däckrester) och de transporteras via avloppssystemet och reningsverken
(exempelvis fibrer från fleecetröjor via tvättvattnet).
En annan källa är det skräp som slängs avsiktligt eller oavsiktligt ute i naturen och som så
småningom når havet och våra stränder. Plast som hamnar ute i miljön bryts inte ner, men
med tiden finfördelas den av solljus och slitage och blir till mikroplast. Enligt det förslag
som finns till åtgärdsprogram enligt Havsmiljödirektivet ska alla kommuner i sina
avfallsplaner belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av
marint skräp.
Halterna av mikroskopiska plastpartiklar i plankton ökar stadigt och sannolikt kommer
mängden mikroplast fortsätta öka under lång tid framöver. Havet är en viktig källa till
livsmedel och risken är stor att dessa partiklar och /eller de gifter de bär med sig så
småningom även påverkar vår hälsa.
Problemet med mikroplaster är ett globalt problem. Åtgärder behövs på flera nivåer i
samhället där kommunen har en viktig roll. Göteborg ska vara en föregångare inom
miljöområdet och en av världens mest progressiva städer i att åtgärda miljö- och
klimatproblem. Dagens lagstiftning är inte tillräcklig. Därför vill vi Rödgrönrosa i

Göteborg stad, visa vägen genom att stoppa alla inköp av produkter med tillsatser av
mikroplast.

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige föreslås besluta
- Att ge Upphandlingsbolaget AB i uppdrag att i samarbete med miljö- och
klimatnämnden säkerställa att stadens verksamheter snarast upphör med inköp,
användning och spridning av produkter med tillsatser av mikroplast.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att
- Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med en redovisning under 2016
om hur utfasningen av produkter med tillsatser av mikroplast har fortskridit.
- Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samarbete med miljö- och klimatnämnden
och andra berörda aktörer utreda andra möjliga åtgärder för att förhindra spridning av
mikroplast i naturen samt att se till att utredningens resultat beaktas vid revideringen av
miljöprogrammet.
- Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med en redovisning under 2016
om vilka andra åtgärder som behöver genomföras inom staden för att förhindra spridning
av mikroplast i naturen.

