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Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas
E-post: gunilla.dorner-buskas@ale.se
Kommunstyrelsen

Svar på motion från Jan A Pressfeldt, Aledemokraterna, att
förbjuda användning av plastkassar i Ale kommun
Jan A Pressfeldt har skrivit en mycket angelägen motion om det problem som nedskräpning
innebär och det miljöproblem som följer av nedskräpning av plast. Motionären föreslår att
kommunfullmäktige ska göra en ändring i den lokala ordningsstadgan som innebär ett förbud för
butikerna i kommunen att använda plastkassar.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom
Förvaltningsledningen

Bakgrund
Jan A Pressfeldt har lämnat in en motion om att förbjuda användningen av plastkassar i Ale
kommun. Enligt motionären sticker Sverige och Belgien ut negativt i Europa när det gäller
nedskräpning och motionären understryker att det mesta av skräpet består av plast. Plast bryts ner
under en mycket lång tid och plast i närmiljön tenderar att bli ett mycket allvarligt miljöproblem.
Jan A Pressfeldt föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att ändra i den lokala
ordningsstadgan och därigenom införa ett förbud för butikerna i kommunen att tillhandahålla
bärkassar i plast.
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Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förslaget bedöms inte ha någon ekonomisk konsekvens.
Barnperspektivet
Barnperspektivet påverkas inte.
Miljöperspektivet
Miljöperspektivet påverkas inte.
Funktionshinderperspektivet
Funktionshinderperspektivet påverkas inte.
Förvaltningens bedömning och motivering
Jan A Pressfeldt har skrivit en mycket angelägen motion om det problem som nedskräpning
innebär och det miljöproblem som följer av nedskräpning av plast. Motionären föreslår att
kommunfullmäktige ska göra en ändring i den lokala ordningsstadgan som innebär ett förbud för
butikerna i kommunen att använda plastkassar.
Enligt UNRIC (FN:s regionala informationskontor för Västeuropa) utgörs skräpet i haven till 70%
av plast. 94% av fåglarna runt Nordsjön har plast i sina magar. Om ingenting görs kommer det att
finnas 1 kg plast per 3 kg fisk i våra hav. En plastpåse kan ta mellan 100-500 år att bryta ned.
EU har en ambition att minska förbrukningen av framför allt tunna plastbärkassar. 2015 fattade
EU därför beslut att medlemsstaterna ska arbeta för det. Den 1 juni i år trädde en förordning
(2016:1041) i kraft i Sverige som innebär att handeln ska informera sina kunder om plastkassars
miljöpåverkan, fördelarna med att inte använda plastkassar samt informera om åtgärder som kan
minska förbrukningen.
Lokala ordningsföreskrifter har sin utgångspunkt i Ordningslagen (1993:1617) som reglerar allmän
ordning och säkerhet. Utöver det som står i lagen ska föreskrifterna ytterligare reglera det som rör
den allmänna ordningen i Ale kommun. Ett förbud för butikerna i kommunen att tillhandahålla
plastkassar kan enligt förvaltningens bedömning inte ses som en fråga som rör den allmänna
ordningen. Förvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås.
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