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Beslut - Antagande av handlingsplan för en hållbar 
plastanvändning 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Handlingsplan för en hållbar plastanvändning i Västerås 2022-2025 antas. 

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M), Anna Grön (M) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag enligt följande:  

"Handlingsplanen för hållbar plastanvändning beräknas kosta över 2 

miljoner. Förslaget till handlingsplan visar att det finns kunskap inom 

Västerås stad varför vi föreslår en minskning med ramen som är avsatt för 

kommunstyrelsen med 400 000 per år." 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige gav i årsplan 2021 i uppdrag till kommunstyrelsen att 

ta fram en långsiktig strategi för en hållbar plastanvändning i avsikt att fasa 

ut engångsplaster och fossila plaster. En hållbar plastanvändning innebär att 

plast används på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära 

flöden med försumbart läckage.  

Ett förslag till handlingsplan för en hållbar plastanvändning 2022-2025 togs 

fram under vintern 2021-2022. Handlingsplanen utgår från befintlig 

lagstiftning, strategier och mål på såväl nationell nivå som inom EU och 

globalt. Kommunstyrelsen beslutade sedan vid sitt sammanträde den 23 

februari 2022 att skicka handlingsplanen på remiss och planen har under 

våren remitterats till berörda nämnder och styrelser. Vissa justeringar i 

handlingsplanen har sedan gjorts i enlighet med samrådsredogörelsen.   

Inom ramen för stadens kemikaliehandlingsplan finns ett uppdrag om att en 

strategi för konstgräs och gummiasfalt vid anläggning av offentliga miljöer, 

lekparker och skolgårdar ska tas fram. I och med att det uppdraget ligger 

nära plastfrågan har dessa två uppdrag hanterats gemensamt i förslaget till 

handlingsplan.  

Handlingsplanen har tagits fram i bred samverkan på tjänstemannanivå med 

representanter från stadsledningskontoret, miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen, barn och 

utbildningsförvaltningen, kultur- idrott- och fritidsförvaltningen, vård- och 

omsorgsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, Mimer och Mälarenergi. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige: 

Handlingsplan för en hållbar plastanvändning i Västerås 2022-2025 antas. 
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Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.  

Elisabeth Unell (M) yrkar att finansiering av ytterligare kompetens inom 

kommunstyrelsen på 400 000 per år i fyra år utgår och i övrigt bifall till 

stadsledningskontorets förslag.  

Proposition 

Ordförande finner att det inledningsvis finns ett ändringsyrkande från 

Elisabeth Unell (M). Ordföranden föreslår att bifall ställs mot avslag av 

ändringsyrkandet. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen 

propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att 

ändringsyrkandet avslås.  

Ordföranden finner sedan att det endast finns ett förslag till beslut, 

stadsledningskontorets förslag, till vilket Vicki Skure Eriksson (C) med flera 

har yrkat bifall, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.  

Kopia till 

Grundskolenämnden 

Miljö- och konsumentnämnden 

Tekniska nämnden 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
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Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 
Handlingsplan för en hållbar plastanvändning i Västerås 2022-2025 antas. 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige gav i årsplan 2021 i uppdrag till kommunstyrelsen att 
ta fram en långsiktig strategi för en hållbar plastanvändning i avsikt att fasa 
ut engångsplaster och fossila plaster. En hållbar plastanvändning innebär att 
plast används på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära 
flöden med försumbart läckage.  
Ett förslag till handlingsplan för en hållbar plastanvändning 2022-2025 togs 
fram under vintern 2021-2022. Handlingsplanen utgår från befintlig 
lagstiftning, strategier och mål på såväl nationell nivå som inom EU och 
globalt. Kommunstyrelsen beslutade sedan vid sitt sammanträde den 23 
februari 2022 att skicka handlingsplanen på remiss och planen har under 
våren remitterats till berörda nämnder och styrelser. Vissa justeringar i 
handlingsplanen har sedan gjorts i enlighet med samrådsredogörelsen.   
Inom ramen för stadens kemikaliehandlingsplan finns ett uppdrag om att en 
strategi för konstgräs och gummiasfalt vid anläggning av offentliga miljöer, 
lekparker och skolgårdar ska tas fram. I och med att det uppdraget ligger 
nära plastfrågan har dessa två uppdrag hanterats gemensamt i förslaget till 
handlingsplan.  
Handlingsplanen har tagits fram i bred samverkan på tjänstemannanivå med 
representanter från stadsledningskontoret, miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen, barn och 
utbildningsförvaltningen, kultur- idrott- och fritidsförvaltningen, vård- och 
omsorgsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, Mimer och Mälarenergi. 
Förslag till kommunfullmäktige: 
Handlingsplan för en hållbar plastanvändning i Västerås 2022-2025 antas. 

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslut i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.  
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Ekonomisk bedömning 
Om inget annat framgår i handlingsplanen så hanteras aktiviteter inom 
ordinarie ram. Arbetstid är ej räknad som en kostnad. Aktiviteter av dyrare 
karaktär beslutas i särskild ordning av den berörda nämnden. Summan av 
genomförandet av aktiviteterna i handlingsplanen beräknas till ungefär 2,2 
miljoner kronor, varav knappt 1,7 miljoner kronor bekostas av 
kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret har sökt externa medel via EU för 
kostnaderna där utlysningen finansierar 70 %. Svar väntas under tidig höst. 

Hållbar utveckling 
Planen i sin helhet och dess intentioner stödjer en positiv hållbar utveckling 
med fokus på den ekologiska dimensionen. En viss målkonflikt finns i vissa 
avseenden gällande tillgänglighet och ekologisk hållbarhet vilket planen 
redovisar.  
 
 

Helene Öhrling 
Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 
Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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Sammanfattning 
Plastmaterial förenklar vår vardag på många sätt men har också negativa effekter 
på klimat, miljö och människors hälsa. Denna handlingsplan innehåller mål och 
aktiviteter som visar hur Västerås stad ska arbeta långsiktigt för att uppnå en 
hållbar plastanvändning. Handlingsplanens övergripande syfte är att skapa en 
tydlig styrning och gemensamma prioriteringar för en hållbar plastanvändning i 
Västerås kommun. Handlingsplanen har inriktningsmål och aktiviteter inom 
följande fokusområden:  
 

1. Medvetna inköp och smartare användning 
Inom detta fokusområde strävar vi mot att ingen skadlig eller onödig plast ska 
förekomma i våra verksamheter. Här finns aktiviteter som handlar om att ställa 
krav i de upphandlingar som staden gör, att förbättra inköpsrutiner och höja 
kunskapen bland de som arbetar med upphandlingar och inköp samt att öka 
medvetenheten om de produkter som vi använder.  
 

2. Ökad materialåtervinning och sortering 
Målen inom detta område säger att vi ska ha goda möjligheter till källsortering i 
våra verksamheter och att vi ska skapa förutsättningar för att plasten som 
används kan materialåtervinnas. Aktiviteter för att uppnå detta är bland annat att 
utreda möjligheter till ökad plaståtervinning i Västerås samt att möjliggöra för alla 
stadens verksamheter att sortera sitt avfall rätt.    
 

3. Ökad kunskap om hållbar plastanvändning 
Ökad kunskap om plastens miljö- och hälsoeffekter bland såväl förtroendevalda 
och medarbetare som invånare är målet för detta fokusområde. I fokusområdet 
ingår främst kunskapshöjande aktiviteter såsom kommunikations- och 
informationsinsatser för att öka medvetenheten om en hållbar plastanvändning. 
Aktiviteterna riktar sig i första hand internt till förtroendevalda och medarbetare 
men även externt till leverantörer, kunder och invånare.  
 
 
Denna handlingsplan innehåller även vägledningar som ska hjälpa de som köper in 
eller använder plast att göra det på ett sätt som bidrar till en hållbar 
plastanvändning. Vägledningarna finns längst bak i detta dokument och från 
hösten 2022 även på Västerås stads externa webb. Vägledningarna är skrivna så 
att de ska kunna läsas fristående.  
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Inledning 
Kommunfullmäktige gav i Årsplan 2021 i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram 
en långsiktig strategi för en hållbar plastanvändning. En hållbar plastanvändning 
innebär att plast används på rätt plats i resurs- och klimateffektiva, giftfria och 
cirkulära flöden med försumbart läckage1. Denna handlingsplan utgår från 
befintlig lagstiftning, strategier och mål på såväl nationell nivå som inom EU och 
globalt.  
 
Västerås stad har under 2020 arbetat med projektet Plastbanta Västerås. 
Lärdomar från projektet, våra lokala förutsättningar, samt utgångspunkter i 
arbetet med en hållbar plastanvändning på nationell nivå har varit vägledande i 
framtagandet av denna handlingsplan.  
 

Vad är plast och varför den kan vara ett problem? 

PLASTENS BESTÅNDSDELAR 

Plast började användas för ungefär 150 år sedan och är nu ett viktigt material i det 
moderna samhället. Varje år använder vi drygt 1,6 miljoner ton plast i Sverige och 
användningen ökar hela tiden. Under perioden 2010–2017 ökade den svenska 
plastanvändningen med cirka 300 000 ton per år.2 
 
Plast kan användas till nästan vad som helst och dess egenskaper kan skräddarsys 
för olika produkter och behov. Plast kan exempelvis vara mjukt och formbart som 
genomskinlig plastfolie, eller hårt och beständigt som ett vattenrör. Det är ett 
billigt material och dessutom är det lätt, vilket gör det populärt både vid 
tillverkning, transport och användning.  
 
Råvaran till plastmaterialet är nästan alltid råolja. Oljan raffineras och delas sedan 
upp i mindre beståndsdelar (monomerer) som binds ihop till långa kedjor 
(polymerer). Förutom polymererna innehåller plast olika tillsatsämnen som ger 
plasten de egenskaper den ska ha. Det är ämnen som gör plasten exempelvis 
mjuk, färgad, flamsäker, hållfast eller bakteriedödande. I en del plastprodukter 
finns nästan inga tillsatser medan det i andra finns stora mängder av olika ämnen, 
ibland mer än halva produktens vikt. Tillsatserna kan vara löst bundna till 
plastpolymeren och kan avges från plastprodukten och spridas till omgivningen.  

PLAST OCH HÄLSA 

Tillsatsämnena i plast kan läcka ut ur plasten och vara skadliga för människor. När 
tillsatsämnena avges kan de hamna på våra händer, i hushållsdammet, i luften och 
i vattendrag. Ämnena tas upp av kroppen via mag- och tarmkanalen, 
andningsvägarna och genom huden. En del av dessa ämnen har kända skadliga 
effekter på hälsan. De kan till exempel vara hormonstörande och 

 
 
1 Plast (naturvardsverket.se) 2022-01-20 
2 Färdplan för en hållbar plastanvändning - Naturvårdsverket.se 2021-11-01 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/#E2114482927
file:///C:/Users/av395/Downloads/978-91-620-6987-2.pdf
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cancerframkallande.3 Barn är känsligare än vuxna eftersom ämnena kan störa de 
komplexa hormonella system som ska samspela för att säkra en normal 
utveckling.4 Redan under fosterstadiet exponeras barn för skadliga ämnen som 
passerar genom moderkakan och under spädbarnsåldern för ämnen som följer 
med bröstmjölken. Små barn exponeras också i större utsträckning än vuxna 
eftersom de kryper på golvet där damm samlas och undersöker sin närmiljö 
genom att tugga och suga på saker. 

PLAST, KLIMAT OCH MILJÖ 

Förutom spridning av skadliga ämnen påverkar plast miljön genom att den bidrar 
till utsläpp av växthusgaser, till nedskräpning och till spridning av mikroplaster.  
 
Växthusgaser släpps ut både när plast tillverkas och om den förbränns när den 
blivit avfall, vilket är det vanligaste. Av de omkring 1,7 miljoner ton plastavfall som 
uppkommer årligen i Sverige går nästan 80 procent till förbränning med 
energiutvinning eller används som bränsle i industrin.  
 
Av de plastförpackningar som sattes på marknaden i Sverige år 2020 var det 15,4 
procent som kunde återvinnas till en ny plastförpackning eller plastprodukt. 
Samtidigt var insamlingsgraden 45,5 procent, en siffra som stigit med nästan 30 
procent på fem år.5 Problemet med plast – och det som försvårar återvinningen – 
är att plasten kan anta så många olika former. Det finns tusentals varianter och en 
plastprodukt kan bestå av flera olika plaster eller plast blandad med andra 
material. Det pågår utveckling vad gäller teknik för återvinning och möjligheterna 
att återvinna plast förbättras varje år. Plastproducenterna har en viktig roll i detta, 
genom att välja rätt material i sina produkter och förpackningar kan 
återvinningsgraden förbättrats väsentligt. Både plastprodukter och 
återvinningsteknik är under ständig utveckling.6  
 
Plast som inte återvinns kan istället bli till energi. Vid förbränning med 
energiutvinning omvandlas energin i avfallet till framförallt el och fjärrvärme. I 
Sverige var utsläppen från förbränning av den fossila delen av avfallet i el och 
fjärrvärmesektorn 2,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2018, vilket var 
hälften av sektorns utsläpp. Enligt Naturvårdsverket kommer 5 till 10 procent av 
Sveriges territoriella växthusgasutsläpp från produktion och förbränning av plast. 
Att minska på den totala mängden plast, att öka andelen som går till 
materialåtervinning samt att byta ut fossil plast mot biobaserad eller återvunnen 
plast är viktiga åtgärder för att nå det nationella målet om netto-noll 
växthusgasutsläpp senast 2045.7  
 

 
 
3 Det här är plast - Kemikalieinspektionen 2021-10-28 
4 Kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag 2015 – 2017 slutredovisning 
5 Hållbarhet - Svensk Plaståtervinning (svenskplastatervinning.se), 2022-01-20 
6 Därför ger plasten oss huvudvärk (avfallsverige.se), 2022-01-20 
7 Förbränning av fossilbaserad plast behöver minska för att Sverige ska nå sina klimatmål 
(naturvardsverket.se), 2021-11-05 

https://www.kemi.se/kemikalier-i-vardagen/kemikalier-i-material/plast/det-har-ar-plast
https://www.svenskplastatervinning.se/hallbarhet/
https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/darfor-ger-plasten-oss-huvudvark/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/om-plast2/plast-och-klimatpaverkan/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/om-plast2/plast-och-klimatpaverkan/


 

6 
 

Plastskräp är ett problem både på land och i vatten. Plast hamnar i naturen både 
avsiktligt, genom att människor skräpar ned, och oavsiktligt genom läckage från 
olika verksamheter så som avfallshantering. Att hålla efter nedskräpning kostar 
samhället stora summor varje år. Skräpiga platser är också ett socialt problem då 
de ofta upplevs som otrygga. I sjöar och hav är plast ett av de största hoten mot 
den biologiska mångfalden; när vattenlevande djur får i sig mikroplaster leder det 
till negativa effekter på födointag, tillväxt, fortplantning och överlevnad. 
Mikroplaster kan spridas genom slitage av till exempel bildäck och 
konstgräsplaner, vid tvätt av syntetiska textilier och då större plastskräp bryts 
ned.8  
 
EN HÅLLBAR PLASTANVÄNDNING 
För att minska belastningen på jordens resurser behöver vi använda plast mer 
resurseffektivt genom att minska onödig plastanvändning och bättre ta tillvara 
den plast som redan är producerad.  
 
Naturvårdsverket har tagit fram en nationell färdplan för en hållbar 
plastanvändning som pekar ut områden som är särskilt viktiga att arbeta med. 
Enligt färdplanen innebär en hållbar plastanvändning att rätt plast används på rätt 
plats, i resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med försumbart 
läckage.9 
 
En stor del av den plast vi använder består av engångsartiklar och förpackningar 
som har en mycket kort livslängd. Istället för att tillverka, köpa och sedan slänga 
plastprodukter behöver plasten bli en del av den cirkulära ekonomin.10 
 

Definitioner 

Avfallstrappan  
Avfallstrappan är en del av svensk lagstiftning och styr hur vårt avfall ska tas om 
hand. Avfallstrappan innebär att avfall hanteras enligt följande ordning: 
minimering (förhindra att avfall uppstår), återanvändning, materialåtervinning, 
energiutvinning och deponering. 
 

 
 
8 Mikroplast påverkar marint liv (su.se) 2022-01-20 
9 Naturvårdsverkets färdplan för en hållbar plastanvändning 2022-01-20 
10 Engångsplast (naturvardsverket.se) 2022-01-20 

https://www.su.se/polopoly_fs/1.358145.1511292592!/menu/standard/file/Mikroplasterimarintliv_webb.pdf
file:///C:/Users/bi841/Downloads/ladda%20ned.htm
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/plast-och-mikroplast/engangsplast/
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Bild 1. Avfallstrappan. Källa: Mälarenergi AB.  

 
Biologiskt nedbrytbar plast 
Biologiskt nedbrytbar plast kan bara brytas ned i industriella processer eller 
speciella kompostsystem. Nedbrytning sker inte i naturen eller i hemkompost, 
istället kan plasten brytas ned av mikroorganismer och deras enzymer. Undantag 
finns och gäller stärkelsebaserade plaster med begränsade användningsområden.  
Vid nedbrytningen bildas koldioxid och vatten. PLA-plast (polylactic acid) är ett 
exempel på en plast som är nedbrytbar under särskilda förutsättningar. Teknisk 
utveckling pågår kontinuerligt.  
 
Fossil plast 
Nästan all plast som tillverkas är gjord av fossila råvaror, framför allt olja. Fossil 
plast är den plast som har störst klimatpåverkan såväl vid produktion som vid 
förbränning.   
 
Förnybar plast 
Förnybar plast är tillverkad av förnybara råvaror som till exempel sockerrör, majs 
eller cellulosa. Förnybar plast har mindre klimatpåverkan än fossil plast. Sådana 
plaster kallas ibland ”bio-” eller ”grön-”, till exempel bio-PE (polyeten). 
 
Mikroplast 
Mikroplast kan ha olika ursprung och kategoriseras ofta som primär eller sekundär 
mikroplast. Primär mikroplast är avsiktligt producerade små plastpartiklar, till 
exempel plastpellets som används som råmaterial i plastindustrin, skrubbmaterial, 
rengöringsmedel eller hudvårdsprodukter och granulat i konstgräsplaner. 
Sekundär mikroplast är sådan plast som bildas när större plast bryts ner eller 
fragmenteras. Detta sker bland annat vid nedskräpning, slitage av däck och 
vägmarkeringsfärg eller tvätt av syntetkläder. Sekundär mikroplast kommer även 
från båtbottenfärg.  
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Onödig plast 
Plast som på ett enkelt sätt kan ersättas med annat material eller plastprodukt 
eller som egentligen inte är nödvändig för att uppfylla ett behov. Produkt-
utveckling pågår kontinuerligt och definitionen av vilken plast som är onödig 
ändras därefter.  
 
Oxo-nedbrytbar plast 
I oxo-nedbrytbar plast har metallsalter tillsats. Plasten bryts inte ned kemiskt utan 
omvandlas istället till mikroplaster som i sin tur riskerar att hamna i vår natur. 
Hundbajspåsar och plastkassar kan vara av oxo-nedbrytbar plast. 
 
Särskilt skadliga ämnen 
Särskilt skadliga ämnen (på engelska ”substances of very high concern”, SVHC) är 
ämnen som har allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper. De kan till exempel 
orsaka cancer, störa fortplantningen och hormonsystemen eller ansamlas i 
levande organismer och vara mycket svårnedbrytbara. Dessa ämnen finns på den 
så kallade Kandidatförteckningen som är EU:s lista över särskilt skadliga ämnen11.  
 
Återvinningsbar plast 
För att en plastprodukt ska kunna materialåtervinnas ställs en rad olika krav. Den 
bör endast bestå av ett enda plastmaterial. PET med plastklassningskod 1, 
polyeten med plastklassningskod 2 och 4 samt polypropen med 
plastklassningskod 5 är lättast att återvinna idag. Mörka plaster försvårar 
återvinningen varför plasten helst ska vara ljus eller transparent.  
 
Återvunnen plast 
Återvunnen plast är tillverkad av råvaror som tidigare varit en annan plastprodukt.  
Återvunnen plast har mindre klimatpåverkan än både fossil och förnybar plast. 
Produkter av återvunnen plast märks ibland med ett R framför plasttypen, till 
exempel R-PET. 
 

Vad styr arbetet med plastfrågan i Västerås?   

INTERNATIONELL OCH NATIONELL NIVÅ 

De Globala målen enligt Agenda 2030 och Sveriges miljökvalitetsmål innehåller 
flera olika mål som pekar ut riktningen för plastanvändningen i Västerås. Bland 
Agenda 2030-målen är det följande mål som har störst koppling till plast12:  

• Mål nummer 3 – Hälsa och välbefinnande – säger att alla länder ska jobba 
för att minska sjukdomsfall till följd av skadliga ämnen.  

• Mål nummer 12 – Hållbar konsumtion och produktion – pekar på att alla 
ska ha en ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall. 

• Mål nummer 14 – Hav och marina resurser – anger en riktning för att 
minska föroreningarna i haven.  

 

 
 
11 https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen, 2021-12-16 
12 Agenda 2030 | Globalportalen, 2022-01-20 

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen
https://globalportalen.org/amnen/agenda-2030?gclid=Cj0KCQiAraSPBhDuARIsAM3Js4psCXDVUxB0koFsH-f9wxulQk404IxkhV93S9vb_W_fvnHA4MUHUwMaAsV5EALw_wcB
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Vi kan genom vår minskade och mer hållbara plastanvändning även bidra till att 
uppnå de svenska miljökvalitetsmålen13. Vi behöver minska användningen av 
fossila material och minska spridningen av skadliga ämnen och mikroplaster för 
att uppnå våra svenska miljömål, bland annat:  

• Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i 
enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på 
en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir 
farlig.  

• Giftfri miljö: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras 
påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

• Levande sjöar och vattendrag: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras.  

• Hav i balans samt levande kust och skärgård. Västerhavet och Östersjön 
ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, 
kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 

 
År 2019 beslutade EU om ett nytt direktiv med huvudsakligt syfte att minska plast 
i haven och bidra till en mer cirkulär ekonomi. Direktivet kallas för 
engångsplastdirektivet och trädde i kraft sommaren 2021. De produkter som 
omfattas är bomullspinnar, bestick (gafflar, knivar, skedar och ätpinnar), tallrikar, 
sugrör, omrörare för drycker, ballongpinnar, produkter gjorda av oxo-nedbrytbar 
plast, samt livsmedelsbehållare och dryckesbehållare i expanderad polystyren (till 
exempel frigolit). I Sverige infördes direktivet i lagstiftning den 1 januari 2022. 
Förutom ovan nämnda förbud ingår även förbud mot plastkonfetti utomhus och 
engångsmuggar som innehåller mer än 15 % plast. Dessutom införs en ny 
nedskräpningsavgift på produkter som är vanliga vid nedskräpning (glass- och 
godispapper, våtservetter, fimpar och muggar) samt krav på att de som säljer 
snabbmat och dryck i engångsförpackningar också ska erbjuda ett 
flergångsalternativ. Vidare föreslår Sverige till EU-kommissionen att införa krav på 
att alla engångsförpackningar från 2030 ska innehålla minst 30 % återvunnen 
plast. 

LOKAL NIVÅ 

Kommunfullmäktige i Västerås stad har år 2021 antagit Program för ekologisk 
hållbarhet14. Programmet är långsiktigt och i detta dokument finns bland annat 
beslut om att staden ska:  

• Vara en tydlig beställare av system för materialhantering som möjliggör 
att klättra i avfallstrappan 

• Planera och projektera så att nybyggnation och renovering av byggnader 
som ägs av kommunen eller kommunalt bolag utförs med byggvaror och 

 
 
13 Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se), 2022-01-20 
14 Program för Ekologisk hållbarhet.pdf (vasteras.se) 

https://www.sverigesmiljomal.se/
https://www.vasteras.se/download/18.a122a701776dd021884fd1f/1613488102113/Program%20f%C3%B6r%20Ekologisk%20h%C3%A5llbarhet.pdf
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byggmaterial som är kemikaliesmarta och ekologiskt hållbara ur ett 
livscykelperspektiv 

• Eliminera spridning av oönskade ämnen till vatten från den kommunala 
verksamheten 

• Skydda luft, mark, vatten och människors hälsa mot utsläpp, föroreningar 
och skadliga ämnen genom ett effektivt tillsynsarbete 

• Säkerställa resurseffektiv och hållbar konsumtion utan skadliga ämnen 
genom hela upphandlings- och inköpsprocessen 
 

Vidare säger stadens Program för social hållbarhet15 att vi ska ha Goda livsvillkor 
utifrån individens förutsättningar och behov, genom bland annat en stärkt hälsa 
och motverkande av alla former av hälsohot. Andra handlingsplaner som kopplar 
till arbetet med en hållbar plastanvändning är bland annat Handlingsplan för 
kemikalier, Handlingsplan för yt- och grundvatten, Klimatplanen och 
Handlingsplan för Västerås stads konstgräsplaner.  
 

Nuvarande plastanvändning i Västerås stad 

Inom Västerås stad används plast på olika sätt inom de verksamheter vi bedriver. 
Staden har genomfört flera projekt de senaste åren som på olika sätt har bidragit 
till att minska på plast med skadliga ämnen och onödig plast. Bland annat har vi 
genom projekten Plastbanta Västerås, NonHazCity, Giftfri förskola samt Rent 
Västerås minskat produkter med skadliga ämnen i förskola och skola, minskat 
nedskräpning och på olika sätt minskat inköp och användning av engångsplast och 
plast med skadliga ämnen som kommer i kontakt med mat.    
 
Fortfarande används dock en hel del plast med skadliga ämnen och onödig plast i 
våra verksamheter. Vissa produkter är nödvändiga för verksamheterna på grund 
av lagstiftning kring till exempel hygien och livsmedel, eller av arbetsmiljöskäl. 
Produkter kan också anses nödvändiga därför att verksamheterna inte känner till 
något alternativ. Det är även svårt för medarbetare som arbetar med inköp att 
veta vilken produkt de bör välja eftersom det idag finns många alternativ och 
otydliga märkningar i Västerås InköpsPortal (VIP).  En kartläggning av inköp från år 
2019 och 2020 visar att vi årligen handlar en relativt stor mängd produkter i plast, 
för både flergångs- och engångssyfte. År 2019 köptes plastprodukter för mer än 
2,1 miljoner kronor och år 2020 ökade den summan till cirka 3,5 miljoner kronor 
som en följd av de extraordinära hygienkrav som ställts under pandemin. Under 
både 2019 och 2020 var det engångsartiklar som stod för den största delen av 
inköpssumman.  
 

  

 
 
15 Program för social hållbarhet.pdf (vasteras.se)  

https://www.vasteras.se/download/18.14a5360a165f7be014e168e/1554824507449/Program%20f%C3%B6r%20social%20h%C3%A5llbarhet.pdf
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Handlingsplanens syfte  
Syftet med handlingsplanen är att skapa en tydlig styrning och gemensamma 
prioriteringar för en hållbar plastanvändning i Västerås kommun.  
 

Avgränsningar 

Handlingsplanen riktar sig i första hand internt i syfte att förändra och utveckla 
koncernens arbetssätt. I andra hand riktas aktiviteterna mot invånare i Västerås i 
syfte att öka kunskap och förändra konsumtion och beteenden. Denna 
handlingsplan har en förebyggande ansats för att minimera mängden plastskräp 
som uppstår. Handlingsplanen hanterar inte frågor om nedskräpning.  
 
 
Hantering av konstgräs för elitfotboll ingår i en annan handlingsplan: 
Handlingsplan för Västerås stads konstgräsplaner. Handlingsplanen för Västerås 
stads konstgräsplaner kommer från och med 2023 även innefatta samtliga 
konstgräsplaner för motion och idrott. Det innebär vidare att konstgräsplaner som 
är till för motion och idrott ligger utanför denna plan och vägledning. 
 
 

Handlingsplanens övergripande mål 
Målet är att ingen plast med skadliga ämnen eller onödig plast förekommer i 
stadens verksamheter samt att skapa förutsättningar för en hållbar 
plastanvändning i Västerås kommun.  

 

Handlingsplanens fokusområden och aktiviteter 
Nedan redovisas handlingsplanens tre fokusområden och mål, indikatorer och 
aktiviteter för respektive fokusområde. Målen är av övergripande karaktär och 
konkretiseras genom indikatorer som används för uppföljning. Aktiviteterna är 
tidsatta och ska antingen genomföras kontinuerligt under hela perioden som 
handlingsplanen är giltig eller under ett eller flera specifika år.  
 
Samtliga aktiviteter i denna handlingsplan är inriktade på de tre högsta stegen i 
avfallstrappan (se bild på avfallstrappan på sidan 7). Detta innebär att 
aktiviteterna syftar till att minska uppkomsten av avfall eller att skapa 
förutsättningar för återanvändning eller materialåtervinning.  
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1. Medvetna inköp och smartare användning 

Målen för detta fokusområde är:  

• Vi har minskat inköp och användning av plast med skadliga ämnen och 
onödig plast. 

• Samtliga upphandlingar värderas utifrån plastens påverkan på klimat, 
miljö och hälsa ur ett livscykelperspektiv. 

• De plastmaterial vi köper in kan återvinnas och ingå i en cirkulär ekonomi.  

• De som arbetar med eller beställer upphandlingar har tillräcklig kunskap 
om plast och alternativ till plast.  

• De som gör inköp har fått information om vad som definieras som skadlig 
plast.  
 

Indikatorer:  

• Mängd plast som köps in årligen inom vissa varugrupper 
(inköpsinventering)  

• Bedömning av användning av rutiner för upphandling och inköp 

• Analys av innehåll i varor (stickprovskontroller) 
 

Aktivitet Ansvarig Tidplan Resurser/budget 

1.1 Kontaktpersoner på alla 

förvaltningar får utbildning kring 

frågor om plast.  

Kommunstyrelsen Kontinuerligt  50 000 kr 

1.2 Beställare av upphandlingar får 

information om hållbar 

plastanvändning.   

Alla nämnder och 

styrelser 

Kontinuerligt  20 000 kr 

1.3 Säkerställa att det finns 

kompetens och resurser för att 

kravställa avseende plastfrågan i 

upphandling. 

Kommunstyrelsen Kontinuerligt 

 

400 000 kr årligen 

1.4 Arbeta för att minska onödiga 

plastartiklar i varuupphandlingar.  

Alla nämnder och 

styrelser 

Kontinuerligt   

1.5 Kontinuerligt inhämta extern 

kunskap. 
Kommunstyrelsen Kontinuerligt   

1.6 Föra dialog med marknaden i 

syfte att till exempel utveckla 

produkter och oberoende 

certifiering. 

Kommunstyrelsen Kontinuerligt  

1.7 Ta fram rutin för att ta in 

dokumentation om innehåll från 

varuleverantörer i samband med 

ordinarie avtalsuppföljning.  

Kommunstyrelsen  2022  

1.8 Genomföra rutin för att ta in 

dokumentation om innehåll från 

varuleverantörer i samband med 

ordinarie avtalsuppföljning. 

Avtalsägande nämnd Kontinuerligt   

1.9 Utveckla och ta fram rutiner för 

användning av 

Byggvarubedömningen.  

Fastighetsnämnden 

och Bostads AB Mimer  

2022-2023 50 000 kr 
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1.10 Vägledningarna för en hållbar 

plastanvändning (i denna 

handlingsplan) tillämpas.  

Alla nämnder och 

styrelser 

Kontinuerligt   

1.11 Genomföra ett projekt för en 

mer hållbar materialanvändning 

riktat till textilslöjd. 

Grundskolenämnden 

Skultuna 

kommundelsnämnd 

2023-2025 60 000 kr årligen  

1.12 Genomföra ett projekt riktat till 

vård och omsorg med inriktning på 

sjukvårdsmaterial.  

Äldrenämnden 2023 50 000 kr 

1.13 Aktivt arbeta för en minskad 

plastanvändning vid interna möten, 

konferenser och evenemang.  

Kommunstyrelsen Kontinuerligt  

1.14 Arbeta tillsammans med 

Västmanlandsteatern, 

Västmanlandsmusiken och 

Länsmuseet för att minska 

plastanvändning i deras 

verksamheter.  

Kulturnämnden/ 

Kommunstyrelsen (via 

Stadshus AB) 

Kontinuerligt  

1.15 Aktivt arbeta för en minskad 

plastanvändning vid publika 

evenemang. 

Kulturnämnden och 

Nämnden idrott, fritid 

och förebyggande 

Kontinuerligt  
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2. Ökad materialåtervinning och sortering 

Målen för detta fokusområde är:  

• Öka andelen plast som kan gå till materialåtervinning och minska 
andelen som går till energiåtervinning. 

• Alla verksamheter och arbetsplatser inom Västerås stads koncern har 
goda sorteringsmöjligheter inomhus och utomhus.   

 
Indikatorer:  

• Inköp av produkter i återvunnen plast eller plast som går att återvinna 
(kartläggning av utvalda produktslag) 

• Andel arbetsplatser med sorteringsmöjligheter 

• Andel plast som sorteras rätt i stadens verksamheter (stickprov två 
gånger under handlingsplanens genomförande). 
 
 

 

Aktivitet Ansvarig Tidplan Resurser/budget 

2.1 Säkerställ att principerna 

och kraven i Vägledning för 

minskad användning av 

konstgräs och gummiasfalt 

tillämpas.   

Tekniska nämnden och 

Miljö- och 

konsumentnämnden 

2022-2024  

2.2 Kravställ att 

byggarbetsplatser inte ska 

sprida skräp. 

Fastighetsnämnden Kontinuerlig  

2.3 Gör tillsyn gällande 

hantering av plastavfall och 

spridning av plastskräp på 

byggarbetsplatser. 

Miljö- och 

konsumentnämnden  

2023  

2.4 Genomför riktade 

informationsinsatser till de 

verksamheter som använder 

plast som riskerar att spridas i 

miljön.  

Miljö- och 

konsumentnämnden 

2024 30 000 kr 

2.5 Se över och åtgärda 

möjlighet till källsortering i alla 

hemkunskapssalar.  

Grundskolenämnden 

Skultuna 

kommundelsnämnd 

2022 30 000 kr 

2.6 Se över och åtgärda 

källsorteringsmöjligheter i alla 

stadens verksamheter och 

arbetsplatser. 

Kommunstyrelsen och 

Fastighetsnämnden  

2023 och 2025  

2.7 Utred möjligheter till ökad 

plaståtervinning i Västerås 

med närområde. 

Kommunstyrelsen 2022-2023  
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3. Ökad kunskap om hållbar plastanvändning 

Målen för detta fokusområde är följande:  

• Beslutsfattare och medarbetare i Västerås stad har relevant kunskap om 
plastens effekter.  

• Invånarnas kunskap om plastens miljö- och hälsoeffekter har ökat. 

• Civilsamhällets kunskap om plastens miljö- och hälsoeffekter har ökat.   
 
Indikatorer: 

• Antal som tagit del av information 

• Antal genomförda kommunikationsaktiviteter 
 

 

Aktivitet Ansvarig Tidplan Resurser/budget 

3.1 Ta fram och sprida 

informationsmaterial med goda 

exempel för en hållbar och 

minskad plastanvändning riktat 

till förskola och skola. 

Förskolenämnden, 

Grundskolenämnden, 

Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden, 

Skultuna 

kommundelsnämnd 

2022 och 2024 30 000 kr årligen 

3.2 Publicera vägledningar om 

hållbar plastanvändning.  

Kommunstyrelsen 2022  

3.3 Sprida vägledningar om 

hållbar plastanvändning.  

Kommunstyrelsen Kontinuerligt   

3.4 Genomföra 

informationsinsatser internt i 

kommunkoncernen. 

Miljö- och 

konsumentnämnden 

2023 och 2025  

3.5 Redovisa resultat från 

inköpsinventeringen årligen till 

Kommunstyrelsen, samt på 

externa webben. 

Kommunstyrelsen Årligen  

3.6 Uppdatera information om 

plast på Västerås stads externa 

webbplats.  

Kommunstyrelsen Årligen  

3.7 Tillhandahålla och sprida 

material för information på 

hemsidor och liknande till 

civilsamhället.  

Kulturnämnden och 

Nämnden idrott, fritid och 

förebyggande 

2022 och 2024 30 000 kr årligen 

3.8 Genomföra 

informationskampanjer riktade 

mot allmänhet och 

konsumenter.  

Miljö- och 

konsumentnämnden 

2023 och 2025 30 000 kr årligen 
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Genomförande och uppföljning 

Ansvar och organisation  

Kommunstyrelsen beslutar om handlingsplan för hållbar plastanvändning och är 
ytterst ansvarig för att handlingsplanen genomförs. Stadsledningskontorets 
hållbarhetsenhet har ett beredningsansvar gentemot kommunstyrelsen. 
Processledningsgruppen för ekologisk hållbarhet fungerar som styrgrupp för 
framdriften av handlingsplanen. 
 
Ansvar för implementering och framdrift av denna handlingsplan ligger på Barn- 
och utbildningsförvaltningen. För detta ändamål kommer en samordnare på 
halvtid på Barn- och utbildningsförvaltningen att finansieras genom en 
ramhöjning. En intern arbetsgrupp med tjänstepersoner från samtliga berörda 
förvaltningar och bolag skapas och träffas 3-4 gånger per år.  
 

Finansiering 

Om inget annat framgår så hanteras aktiviteter inom ordinarie ram. Arbetstid är ej 
räknad som en kostnad. Aktiviteter av dyrare karaktär beslutas i särskild ordning 
av den berörda nämnden. Summan av genomförandet av aktiviteterna i denna 
handlingsplan beräknas till ungefär 2,2 miljoner kronor, varav knappt 1,7 miljoner 
kronor bekostas av kommunstyrelsen.  Nedan visas hur kostnaderna är fördelade 
per nämnd och per år.  
 
  2022 2023 2024 2025 Totalt 

Kommunstyrelsen 400 000 kr  470 000 kr  400 000 kr  400 000 kr    1 670 000 kr  

Fastighetsnämnden   50 000 kr             50 000 kr  

Grundskolenämnden 60 000 kr  60 000 kr  90 000 kr  60 000 kr       270 000 kr  

Miljö- och 
konsumentnämnden   30 000 kr  30 000 kr  30 000 kr         90 000 kr  

Nämnden idrott, 
fritid och 
förebyggande 15 000 kr    15 000 kr           30 000 kr  

Äldrenämnden   50 000 kr             50 000 kr  

Kulturnämnden 15 000 kr    15 000 kr           30 000 kr  

Totalt 490 000 kr  660 000 kr  550 000 kr  490 000 kr    2 190 000 kr  

 

Uppföljning 

Denna handlingsplan kommer att följas upp årligen, både genom 
statusrapportering av aktiviteter och genom uppföljning av mål och indikatorer. 
Vid avrapportering ska respektive ansvarig nämnd rapportera in genomfört arbete 
till stadsledningskontoret. Stadsledningskontoret ansvarar för att sammanställa 
statusrapporteringarna, samt att tillsammans med berörda aktörer analysera 
resultatet av mål och indikatorer.  
 
Flera aktiviteter som finns med i denna handlingsplan är sådana som syftar till att 
öka kunskap och därmed på sikt förändra ett beteende. Därmed gäller det att 
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arbeta långsiktigt med de aktiviteter som vi som kommun har rådighet över i vårt 
påverkansarbete. Det är även viktigt att följa forskning och ny lagstiftning inom 
plastområdet, samt omvärldsspana för att ta del av andras goda exempel. Vidare 
ska vi sträva efter att kontinuerligt utvärdera aktiviteter som görs för att kunna 
avgöra om insatserna ger önskad effekt.  
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Vägledningar kring plastanvändning 

Vägledning för hållbar upphandling och inköp av plast 

En hållbar plastupphandling innebär att minska, återanvända och att tänka smart 
kring plast vid upphandling och inköp. Genom att arbeta strategiskt med 
upphandling och inköp kan vi minska klimatpåverkan från plast, minska 
avfallsmängderna samt bidra till en fungerande marknad för återvinning av plast 
och få ut mer hållbara lösningar på marknaden. I Västerås stads policy för inköp 
och upphandling står det bland annat att stadens arbete med inköp och 
upphandling ska främja en långsiktigt hållbar utveckling och att hållbarhetskrav 
ska ställas i alla upphandlingar. Alla inköp och upphandlingar ska genomföras i 
enlighet med gällande program för ekologisk hållbarhet och andra styrdokument.  
 
Utgår från behovet och tänk nytt 
Det är lätt att säga att onödiga produkter inte ska köpas in. Här är det viktigt att 
fråga sig vilket behov det är som ska fyllas. Kan behovet fyllas på annat sätt än 
med en plastprodukt? Ett exempel är ett behov av att täcka över mat vid förvaring 
i kylskåp. Det behovet kan lätt tillgodoses med plastfolie, men kanske går det 
istället att använda en fossilfri produkt som går att använda flera gånger, såsom 
burk av glas eller rostfritt stål eller en tallrik som lock. Här behöver vi bli bättre på 
att tänka nytt istället för att göra som vi alltid har gjort – och agera därefter.  
 
Prioritering och miljöcertifiering 
I kemikaliehandlingsplanen har vissa varu- och produktgrupper valts ut som 
prioriterade. Dessa produkter är sådana som vi använder mycket av och/eller som 
riskerar att innehålla skadliga ämnen och som man kan tänka till lite extra kring 
innan vi handlar upp eller köper in. Prioriteringen innebär att dessa ska särskilt 
beaktas vid upphandling och inköp och har sitt ursprung i Kemikalieinspektionens 
handlingsplan för en giftfri vardag. Flera av de prioriterade produkterna innehåller 
ofta mycket plast:  
 

• Byggprodukter  

• Textilier  

• Inredning  

• Elektroniska produkter  
 

• Leksaker och annan utrustning 
för barn  

• Produkter som avger mikroplast  

• Material i kontakt med livsmedel 
 

Miljöcertifierade produkter och varor ska alltid väljas i första hand. I upphandling 
av varor ska krav ställas att varorna inte får innehålla:   
 

• ämnen som finns upptagna på gällande kandidatförteckning enligt den 
europeiska kemikalielagstiftningen16  

• PFAS (högfluorerade ämnen) 

• utfasningsämnen enligt Kemi:s PRIO-lista 

• ämnen som är upptagna på ChemSecs SIN-lista 

 
 
16 https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen  

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen
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Hur gör jag skillnad när jag handlar?  
Du kan göra stor skillnad genom att tänka ett extra varv innan du handlar något. 
Ställ dig följande frågor:  
 
1. Behöver jag verkligen köpa nytt?  
Köp endast sådant som verkligen behövs. På så vis kan du minska mängden inköp 
av onödiga produkter.  
 
2. Finns produkten i miljöanpassat material? 
Ersätt plast med annat material, som till exempel trä, metall och porslin.  
 
I Västerås stad har vi gjort en kartläggning av vilka plastprodukter som köps in och 
används i störst grad. Denna kartläggning visar att våra vanligaste plastflöden är:  
 

• Sopkärl, soppåsar, plastsäckar 

• Plastpåsar, sanitetspåsar 

• Pennor, plastmappar 

• Möbler, inredningsdetaljer, golv, färg 

• Skoskydd, plasthandskar, blöjor 

• Plastförpackningar, plastfolie, emballage, bubbelplast 

• Livsmedelsförpackningar, plastmuggar, köksredskap, plastglas 

• Leksaker, klätterställningar, fallskydd 

• Gåvor av plast, ballonger 
 

Checklista för användning, inköp och upphandling 

Se även dokumenten på nästa sida och följ upphandlingsprocessen.  

1. Ersätt med annat material 

Välj annat material än plast, som till exempel trä, metall och porslin. Välj produkter som går att 

använda flera gånger istället för engångsprodukter, i den mån det är möjligt.  

2. Välj återvunnen plast 

Om du ska välja en plastprodukt, välj i första hand en av återvunnen plast. I och med att materialet 

redan är i omlopp så tillför den inte någon extra lagrad koldioxid till atmosfären och kan cirkulera cirka 

fem till sju gånger innan den är utsliten. PE (Polyeten) är den plast som efterfrågas mest av  

återvinningsmarknaden. 

3. Välj förnybar eller biobaserad plast 

Välj i andra hand plastprodukter av biobaserat material, exempelvis Bio-PE som är tillverkad av 

förnybar råvara. Den har samma struktur och funktion som fossil PE. Om fossil plast måste inhandlas, 

säkerställ att produkten innehåller så lite sammansatta plaster som möjligt för att förenkla 

återvinningen.  

4. Undvik vissa produkter 

De flesta produkter tillverkade av så kallad nedbrytbar eller komposterbar plast bryts ej ned i naturen 

eller hemkomposten, endast i industriell process. Undvik därför dessa där det är möjligt. 

5. Välj bort vissa produkter helt 

Produkter av PVC (polyvinylklorid) och PS (polystyren) bör aldrig väljas. PS kan innehålla 

hormonstörande ämnen och ska därför inte användas i kontakt med livsmedel. 
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Vill du veta mer om hållbar plastupphandling  
Västerås stads policy  
Västerås stads inköps- och upphandlingspolicy (reviderad 2017) 
 
Som stöd för dig som upphandlar varor och tjänster finns material på 
Upphandlingsmyndighetens webb 
Förbered hållbar plastupphandling | Upphandlingsmyndigheten  
 
Uppsala kommuns Vägledning för hållbar plastupphandling 
Uppsala kommun - Vägledning för hållbar plastupphandling 
 
 
Om du har frågor som rör upphandling och inköp kan du vända dig till 

miljösamordnare på barn- och utbildningsförvaltningen naturskolan@vasteras.se 

eller hållbarhetsstrateg på upphandlingsenheten upphandling@vasteras.se.   

https://www.vasteras.se/download/18.6069dd5f15a6054f85f2524/1554824238112/Ink%C3%B6ps-%20och%20upphandlingspolicy%20rev%202017.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbar-upphandling/upphandling-for-att-framja-cirkular-ekonomi/hallbar-plastupphandling/forbered-hallbar-plastupphandling/
https://www.uppsala.se/contentassets/72ed9f39ca694fdfa104f4e6453f2f92/7951_vagledning_plastupphandling.pdf
mailto:naturskolan@vasteras.se
mailto:upphandling@vasteras.se


 

21 
 

Vägledning för plast i förskola och skola 

I förskolor och skolor finns många olika plastprodukter – och många gånger 
behövs de. För att minska på den onödiga plasten och undvika att vuxna och barn 
får i sig skadliga ämnen kan vi göra flera olika saker. Nedan finns några tips på 
sådant du kan göra för att minska på plasten i förskola och skola! 
 
Lära och leka 

□ Minska antalet plastleksaker, speciellt leksaker i mjukplast. Rensa bort 
gamla leksaker och var extra uppmärksam på leksaker som luktar, klibbar 
eller känns feta.  

□ Europa har en sträng lagstiftning för kemikalier i leksaker. Välj därför 
produkter tillverkade i Europa.  

□ Vädra nyinköpta plast- och gummiprodukter. 
□ Alla leksaker ska vara CE-märkta. CE-märkning visar att tillverkaren 

garanterar att produkten uppfyller kraven i lagstiftningen. Kraven skärptes 
2013, vilket gör att leksaker tillverkade efter detta år är säkrare än äldre. 

□ Använd textil av naturmaterial som bomull, linne och siden i syslöjd och 
som lekmaterial. Ett tips är att återanvända tyg i så hög utsträckning som 
möjligt. Se upp med tyger som är behandlade med flamskyddsmedel, 
malmedel eller annan kemisk produkt.  

□ Utklädningskläder ska vara tvättbara och gärna i naturmaterial - undvik 
syntetmaterial, konstläder, skumgummi och plast.  

□ Skötbordsdynor och vilmadrasser ska bytas ut om de är gjorda av PVC. 
□ Undvik handskar av vinyl vid användning av engångshandskar. Använd 

hellre handskar i nitril.   
□ Använd och förvara leksaker och sportutrustning på ett så bra sätt som 

möjligt – så håller de längre.   
 
Äta, värma och servera mat 

□ Använd bara produkter som är avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel. Välj produkter märkta med ”glas och gaffel”-symbolen. 

□ Undvik att använda plast i kontakt med varm mat och var noggrann med 
vilka plastprodukter som används och i vilka situationer.  

□ Värm inte mat i plastkärl. 
□ Lär eleverna att använda produkter av annat material än plast i 

hemkunskapsundervisningen, till exempel skärbrädor av trä, rostfria 
bunkar, förvaringsburkar av glas och stekpannor av gjutjärn eller kolstål.   
 

 
Se även Vägledning för kontor och arbetsplatser samt Vägledning inom 
restaurangverksamhet för flera tips och råd gällande plastanvändning inom 
förskola och skola längre ner i detta dokument.  
 
  



 

22 
 

Ta bort och byta ut plastprodukter 
Vilken plast köps in på slentrian och vilken plast fortsätter ni använda för att ni 
alltid gjort det? Identifiera några sådana produkter och fundera på vad som kan 
köpas och användas istället. 
 
Här är några exempel på artiklar som vi ofta har i våra förskolor och skolor. Vilka 
finns hos dig? 
 

□ Skoskydd 
□ Engångshandskar 
□ Engångsförkläden 
□ Soppåsar 
□ Matavfallspåsar 
□ Sopsäckar 
□ Papperskorgar 
□ Köksredskap 
□ Engångsmuggar 
□ Fryspåsar 

 

□ Plastfolie 
□ Portionsförpackningar för matfett 
□ Pennor 
□ Pysselmaterial 
□ Laminatplast 
□ Plastfickor och pärmar 
□ Leksaker 
□ Ballonger 
□ Förvaringslådor 

 
För dig som vill veta mer 
Mer information finns i Vägledning för giftfri förskola.  
Västerås stads vägledning för giftfri förskola 
 
Om du är osäker på vad som ska köpas in eller vill resonera kring inköp och 
användning, kontakta gärna Barn- och utbildningsförvaltningens miljösamordnare: 
naturskolan@vasteras.se.  
 

  

https://www.vasteras.se/download/18.145a37061636287fe8f28/1629202384548/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20giftfri%20f%C3%B6rskola.pdf
mailto:naturskolan@vasteras.se
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Vägledning för plast på kontor och andra arbetsplatser 

I våra kontorsmiljöer finns många olika typer av plastprodukter. Här är några saker 
du kan göra för att minska på plasten på ditt kontor eller på din arbetsplats: 

□ Återanvänd de produkter som du har. Om du själv inte längre behöver 
dem, se till att de kan användas av någon annan.  

□ Fundera alltid noga innan du köper en ny produkt och ställ dig frågan om 
du verkligen måste köpa nytt, alternativt hämta nytt från kontorsförrådet. 
Detta gäller allt från plastmappar till datorer – det finns många skäl till att 
använda det vi redan har.  

□ Köp i första hand produkter som har en certifierad miljömärkning när du 
behöver köpa något nytt. För kontorsmaterial är det i första hand 
märkningarna Svanen, Bra miljöval eller EU-blomman du ska titta efter. 

□ Ta bort papperskorgen från din arbetsplats, och använd istället de 
gemensamma sopstationer där sortering är möjlig. Detta minskar 
förbrukningen av soppåsar och ökar sorteringen. 

□ Ta bort plastpåsen i sopkorgen där det är möjligt och byt endast påse när 
det är nödvändigt. Använd soppåsar av papper eller annat material där 
det är lämpligt. 

□ Undvik att använda engångsprodukter på arbetsplatsen. Istället för 
plastfolie kan du använda en tallrik som lock, istället för plastpåse kan du 
använda en burk och istället för en engångsmugg kan du använda en 
vanlig mugg som du diskar.  

□ Välj om möjligt produkter i annat material än plast, till exempel trä, 
papper eller glas. 

 

Produkter som kan bytas ut eller tas bort 
Produkterna nedan är vanliga i kontorsmiljöer. Vilka använder du? Vilka skulle du 

kunna använda mindre av eller byta ut till annat material?  

□ Pennor 

□ Plastmappar 

□ Pärmar 

□ Pärmregister 

□ Laminatplast 

□ Tejp 

□ Papperskorgar 

□ Soppåsar 

□ Sanitetspåsar 

□ Sopsäckar 

□ Engångsmuggar 

□ Köksredskap i plast 

□ Plastfolie 

□ Portionsförpackningar för matfett 

 
 
Vill du lära dig mer?  
Gör mikroutbildningen om plast! Här får du lära dig mer om vad plast är och vad 
du kan göra för att minska på plasten i vårt samhälle:   
Västerås stads E-utbildning om plast   
 
Här kan du läsa mer om en hållbar plastanvändning:  
Hållbar plastanvändning (naturvardsverket.se)   

https://go.nanolearning.com/LessonViewer?da=2013967&key=jj1hKBJiZmkMQwn7&mode=1
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/hallbar-plastanvandning/
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Vägledning för plast inom vård och omsorg 

Plast är ett bra material som kan användas för att minska risken för smitta och för 
att klara höga hygienkrav i vården enligt gällande lagstiftning. Men eftersom plast 
ger upphov till stor klimatpåverkan och innehåller skadliga tillsatsämnen är det 
viktigt att inte använda mer plast än vad som är absolut nödvändigt. Här är några 
exempel på vad som kan göras inom vård och omsorg för att minska på 
plastanvändningen:  
 

□ Använd så lite material som möjligt. Fundera över vilka situationer som 
inte kräver skyddsmaterial och använd inte mer skyddsmaterial än 
nödvändigt. Detta kan både spara på miljö och ekonomi. 

□ Se över era rutiner för att minska svinnet av plast, till exempel genom att 
ha bra hållare för plasthandskar så att de inte hamnar på golvet och 
måste slängas. 

□ Byt ut vissa engångsartiklar mot flergångsartiklar. Fundera över vilka 
produkter som skulle kunna användas flera gånger genom att de tvättas 
eller diskas istället för att bytas.  

□ Välj återvunnen eller förnybar råvara vid inköp av nya produkter i så hög 
urstäckning som möjligt. Välj alltid produkter som är miljömärkta (till 
exempel Svanen, Bra miljöval eller EU-blomman) när du beställer i VIP.  

□ Arbeta för en ökad materialåtervinning av förpackningar och andra 
produkter. Se till så att det finns sorteringsmöjligheter på de platser där 
det behöver finnas och se till så att du själv som chef eller medarbetare 
har den kunskap som krävs för att kunna sortera på bästa sätt.  

□ Tvätta syntetmaterial varsamt och inte mer än nödvändigt för att undvika 
spridning av mikroplaster till avloppssystemet. Använd tvättpåse för 
fleece och andra tyger av syntetiska material.  

 
 
Här är några av de produkter i plast som brukar finnas inom vård och omsorg. 

Vilka använder du och vad skulle du kunna sluta använda eller använda mindre? 

□ Engångshandskar 

□ Engångsförkläden 

□ Engångshaklappar 

□ Engångslakansskydd 

□ Engångssittskydd 

□ Skoskydd 

□ Papperskorgar 

□ Soppåsar och sopsäckar 

□ Köksredskap 

□ Medicinbägare 

□ Engångsmuggar 

□ Fryspåsar och plastfolie 

□ Portionsförpackningar för matfett 

□ Pennor 

□ Plastmappar och pärmar 

 

Vill du veta mer?  

Gör mikroutbildningen om plast! Här får du lära dig mer om vad plast är och vad 

du kan göra för att minska på plasten i vårt samhälle:  E-utbildning om plast   

Här kan du läsa mer om en hållbar plastanvändning: Plast i vården 

(naturvardsverket.se)  

https://go.nanolearning.com/LessonViewer?da=2013967&key=jj1hKBJiZmkMQwn7&mode=1
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/hallbar-plastanvandning/plast-i-varden/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/hallbar-plastanvandning/plast-i-varden/
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Vägledning för plast vid events och konferenser 

Att anordna ett evenemang innebär inköp av produkter och tjänster – som i sin 
tur påverkar miljön och klimatet på olika sätt. Här är en checklista med tips på hur 
du kan planera för en mer hållbar plastanvändning på events och konferenser.  
 
Planering 

□ Tänk efter vad som behöver köpas in. Ta fram en checklista och planera 
inköp utifrån behov och funktion. Se över vad som kan hyras eller lånas 
istället för att köpa nytt. 

□ Undersök möjligheterna till certifiering med Hållbart evenemang.  
□ Försök att se till att det finns en hållbarhetsansvarig för eventet, som kan 

planera och följa upp hållbarhetsperspektiven.  
 
Resurssmart användning och minimering av engångsmaterial 

□ Samarbeta med leverantörer av mat och annan förtäring för att de ska 
minimera resursförbrukningen genom hela processen, till exempel vid 
förvaring av maten. 

□ Undvik individuellt inplastad förtäring i den mån det är möjligt. Givetvis 
ska hygienregler för transport och servering av livsmedel alltid följas. Om 
plast behöver användas som skyddsmaterial, använd så liten mängd som 
möjligt och helst förnyelsebar plast. 

□ Undvik engångsmaterial. Servera måltider och fika på flergångsmaterial 
när det är praktiskt möjligt. När engångsmaterial används ska det material 
som innebär minsta möjliga miljöbelastning väljas, till exempel återvunnet 
papper.  

□ Om du har give-aways på eventet: se till att de är miljö- och klimatsmarta. 
Undvik plast och använd istället naturmaterial såsom trä, bomull eller 
papper. 

 
Sortering och återvinning 

□ Se till att det finns goda möjligheter till avfallssortering och att så mycket 
avfall som möjligt kan materialåtervinnas.  

□ I samband med matservering ska det finnas tillräckligt med avfallskärl och 
en tydlig hänvisning vad som ska slängas var. 

□ Se till att leverantörer använder återvinningsbara förpackningar eller 
design för återvinning. 

 
 
Här kan du läsa mer! 
Goda exempel från Upphandlingsmyndigheten 
Upphandling vid events och konferenser 
 
47 råd för socialt och ekologiskt hållbara idrottsevenemang 
Hållbara idrottsevenemang 
 
Läs mer om certifiering med Hållbart evenemang 
Hållbart Evenemang (hallbartevenemang.se) 

  

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbar-upphandling/upphandling-for-att-framja-cirkular-ekonomi/hallbar-plastupphandling/plastupphandling-inom-olika-inkopsomraden/plast-vid-events-och-konferenser/
https://hallbaraidrottsevenemang.se/
https://hallbartevenemang.se/start-2/
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Vägledning för plastanvändning inom restaurangverksamhet 

Det främsta skälet till att plastbanta i restauranger är att vissa plaster innehåller 
kemikalier som är skadliga för vår hälsa och som vi lätt får i oss från plast som 
kommer i kontakt med mat. Men att minska på plasten inom restauranger 
innebär också givetvis att man gör en insats även för vårt klimat och vår miljö.  
 
Här är en checklista med tips på hur du kan minska på plasten i restaurangen! 
Laga och förvara mat 

□ Undvik plast i kontakt med varm mat. Varm plast släpper lättare ifrån sig 
skadliga ämnen, som hamnar i maten vi ska äta.  

□ Byt ut gamla, repiga och slitna plastprodukter. Välj hellre ett annat 
material som trä, rostfritt stål, glas eller porslin.  

□ Använd bara produkter som är avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel. Välj produkter av plast märkta med ”glas och gaffel”-symbolen. 
Använd produkterna till det de är avsedda för.  

□ Undvik att förvara livsmedel som är sura eller feta i plastkärl. När feta 
och/eller sura livsmedel kommer i kontakt med plast släpper den lätt ifrån 
sig skadliga tillsatsämnen.  

□ Byt ut alla stekpannor med non-stick-beläggning av teflon mot pannor i 
lättviktsgjutjärn, gjutjärn, kolstål eller rostfritt stål.  

□ Använd nitrilhandskar i de fall handskar behövs. 
□ Undvik plastfolie. Det går att använda behållare av glas, rostfritt stål eller 

porslin istället. Om du ändå behöver använda plastfolie – tänk på att 
använda en folie av polyeten och att undvika PVC-folie.  

□ Använd inte grovdisk med granulat mer än nödvändigt. Välj gärna 
biologiskt nedbrytbart granulat. 

 
Servera och sortera 

□ Undvik engångsprodukter. Fundera över vilka engångsprodukter du 
använder och byt ut till flergångsprodukter i de fall det är möjligt. Kan du 
använda flergångsmatlådor och metallbestick till utflykten? Kan du 
erbjuda take-away-förpackningar i flergångsmaterial? Eller finns det annat 
alternativ till plast när du måste använda engångsmatlådor för exempelvis 
utflykter, take-away eller doggy-bag?  

□ Se till att ha en tydlig sopsortering för både restaurangpersonal och 
gäster.  
 

Berätta att du plastbantar 
Berätta för era kunder om de aktiva val som er restaurang gör! Försöka att skapa 
ett engagemang bland dem som äter i restaurangen och berätta om hur kunderna 
kan hjälpa till att minska på plasten eller hur de kan bli bättre på att sortera och 
att minska nedskräpningen. 
 
Vill du veta mer?  
Läs våra faktablad som tagits fram av projektet NonHazCity 
Faktablad om skadliga ämnen i livsmedelsförpackningar  

https://thinkbefore.eu/sv/skadliga-amnen-i-livsmedelsforpackningar/
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Vägledning för minskad användning av konstgräs och gummiasfalt 

Västerås stad ska bedriva ett strukturerat arbete för att minska den onödiga 
användningen av konstgräs och gummiasfalt.17 Materialen har i allt större 
utsträckning ersatt naturliga markbeläggningsmaterial som sand och gräs där det 
finns höga krav på att ytor ska vara tillgängliga och/eller stötdämpande, såsom vid 
offentliga lekplatser och på skolgårdar och förskolegårdar.  
  
  
Ur ett klimat- och miljöperspektiv bidrar konstmaterialen till ökad total förekomst 
och spridning av skadliga ämnen och mikroplast, uppvärmning av utemiljöer, 
minskad biologisk mångfald, ökad risk för översvämning vid skyfall, ökade 
koldioxidutsläpp och stora mängder avfall när materialen byts ut. Försök med 
användning av konstmaterial på ytor som är svårtillgängliga ur skötselsynpunkt, 
såsom rondeller, har visat att ytorna inte är så underhållsfria som planerat. Skador 
på konstmaterial är också svårare och mer kostsamma att reparera jämfört med 
naturliga material.   
  

BEGREPP OCH DEFINITIONER 
I denna vägledning avser begreppet ”konstmaterial” markbeläggningsmaterial av 
plast eller gummi.   
 

Konstgräs: En yta gjord av plastfibrer, med eller utan ifyllnad av löst granulat. Med 
konstgräs avses även hybridgräs som är en blandning av syntetfibrer och naturligt 
gräs. Materialet används främst på sportytor men förekommer även på lekplatser 
och andra ytor.  
  
Gummiasfalt: Platsgjutet gummi, gummiplattor samt gummigranulat. Materialet 
används för att möta kraven på tillgänglighet och säkerhet (som fallskydd) på 
lekplatser men förekommer även på andra ytor. Gummi består liksom plast av en 
eller flera polymerer samt en rad olika tillsatsämnen. Polymererna kan antingen 
vara syntetiska eller naturliga.   
  
Granulat: Små korn av plast eller gummi som används som ifyllnadsmaterial på 
konstgräsplaner och i fallskydd på lekplatser. Granulat används för att göra 
underlaget mjukt och ge svikt. Materialet kan vara tillverkat av till exempel 
återvunna bildäck (SBR), termoplast (TPE) eller nytillverkat gummi (EPDM).  
  
Tillgänglighet: Att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. 
Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet 
och av personer som använder till exempel rullstol. Även personer som har 
nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska 
kunna använda den byggda miljön.   
  
  

 
 
17 Västerås stads handlingsplan för kemikalier 2020-2025, antagen av kommunfullmäktige den 1 
oktober 2020, dnr. KS 2019/01067 
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SYFTE OCH MÅL  
Vägledningens syfte är att på ett strukturerat sätt lyfta frågan om konstgräs och 
gummiasfalt i planerings- och underhållsprocessen för såväl nya som befintliga 
miljöer i Västerås med följande mål:   
 

• Från år 2022 används vägledningen inom hela Västerås stad i samband 
med all planering, anläggning och allt underhåll av markbeläggnings-
material vid nybyggnation och ombyggnation på stadens mark.   

• Från år 2030 sker ingen nyanläggning av konstgräs eller gummiasfalt, till 
förmån för tillgängliga och stötdämpande material som inte innehåller 
eller sprider skadliga ämnen och mikroplaster så länge tillgänglighet och 
säkerhet kan uppnås. Se avgränsning nedan gällande konstgräsplaner för 
motion och idrott. 

  
Avgränsning   
Användning av konstgräs på konstgräsplaner för fotboll regleras av 
handlingsplanen för Västerås stads konstgräsplaner, dnr. 
2019/00357. Handlingsplanen för Västerås stads konstgräsplaner kommer från 
och med 2023 även innefatta samtliga konstgräsplaner för motion och idrott. Det 
innebär vidare att konstgräsplaner som är till för motion och idrott ligger utanför 
denna plan och vägledning.  
 

  
TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING 
Vägledningen har tagits fram i samarbete med berörda förvaltningar och bolag 
inom Västerås stad och ska användas vid planering och anläggning av 
markbeläggning vid förskole- och skolgårdar, lekparker och aktivitetsytor samt 
övriga ytor i offentliga utemiljöer såsom gångstråk, parker och rondeller. Det 
strukturerade arbetet för att minska användningen av konstgräs och gummi-
asfalt omfattar förutom denna vägledning även att undersöka alternativa 
material, att kartlägga var konstgräs och gummiasfalt finns i kommunen och att 
föra dialog med privata fastighetsägare angående konstgräs och gummiasfalt.  
 

Tekniska nämnden är ansvarig för att säkerställa att principerna och kraven i 
denna vägledning tillämpas, med stöd av miljö- och konsumentnämndens 
kemikaliesamordnare (aktivitet 2.1 i handlingsplan för hållbar plastanvändning).  
 
På kort sikt handlar tillämpningen av vägledningen om att planera för minsta 
möjliga användning av konstmaterial samt att välja det på marknaden 
miljömässigt bästa alternativet med hänsyn till gällande funktionalitetskrav. 
På längre sikt handlar det även om att identifiera nya och alternativa material 
eller lösningar som kan ersätta användningen av konstmaterial. Vägledningens 
aktualitet och tillämpning följs upp årsvis i samband med rapporteringen av 
kemikaliehandlingsplanens åtgärder och i samarbete med berörda förvaltningar 
och bolag. 
  

PRINCIPER FÖR ANVÄNDNING AV KONSTGRÄS OCH GUMMIASFALT   
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Användning av konstgräs och gummiasfalt för markbeläggning ska begränsas i 
största möjliga utsträckning. Det innebär att konstgräs och gummiasfalt inte ska 
användas vid nybyggnation eller ombyggnation när det är möjligt. Om det av 
funktionella krav gällande tillgänglighet och säkerhet inte går att använda 
naturliga material ska utformningen av ytorna planeras så 
att konstmaterial används i så liten utsträckning som möjligt.   
  
Konstgräs och gummiasfalt ska aldrig användas till:  
  

• Rondeller, refuger och andra ytor i offentliga miljöer utan krav på 
fallskydd   

• Ytor med direktavrinning till Mälaren eller vattendrag  
  
För att minska spridningen av mikroplast ska konstgräs med granulat som löst 
ifyllnadsmaterial aldrig användas på aktivitetsytor som omfattas av denna 
vägledning, vilket medför att uttjänt konstgräs från elitfotbollsplaner med 
granulat inte ska återanvändas vid anläggning av aktivitetsytor i 
bostadsområden. Även slitaget av gräsfibrer i uttjänt konstgräs bidrar till spridning 
av mikroplast. 
  
Om konstmaterial anläggs ska följande principer tillämpas:  
  

• Att krav ställs på materialens innehåll så att de miljömässigt bästa 
alternativen väljs och att skadliga ämnen undviks. Se lista med 
kemikaliekrav vid upphandling av konstmaterial för markbeläggning på 
vasteras.se.  

• Att kostnaden för materialets hela livscykel, inklusive skrotning och 
destruktion, ingår i budgeten. En högre livscykelkostnad är motiverad om 
materialet är bättre för miljön.  

• Att det finns en tydlig plan för hur materialet ska skötas, vem som 
ansvarar för utförandet och hur uttjänt material ska hanteras för 
att skadliga ämnen och mikroplast inte ska spridas till miljön.  

• Att ytor runt konstmaterial utformas så att mikroplast fångas upp. 
Dagvattenbrunnar i anslutning till ytorna ska förses med filter så att 
mikroplast inte förs vidare till vattendrag.  

• Vid byte av konstgräs eller gummiasfalt ska mottagningsbevis begäras för 
att försäkra att materialet tagits om hand på ett miljömässigt och lagligt 
sätt. 
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LAGSTIFTNING OCH STYRANDE DOKUMENT     
Krav på markbeläggning regleras i ett flertal lagar och föreskrifter på 
internationell och nationell nivå, bland annat:  
  

• Miljöbalken (MB)  

• Plan och bygglagen (PBL)  

• Barnkonventionen  

• Skollagen  

• Diskrimineringslagen  

• Boverkets byggregler (BBR)  

• Enkelt avhjälpta hinder (HIN)  

• Tillgänglighet till allmänna platser (ALM)   

• ISO SS-EN 1177 – säkerhetskrav  
  
Lokalt för Västerås stad finns även koppling till ett flertal handlingsplaner och 
program, bland annat:  
  

• Program för ekologisk hållbarhet  

• Västerås stads handlingsplan för kemikalier  

• Stadsbyggnadsförvaltningens riktlinjer för storlek och kvalitet på skol- och 
förskolegårdar  

• Förskolenämndens riktlinje för lokalplanering av utomhusmiljöer för 
förskolelokaler   

• Program för social hållbarhet  

• Handlingsplan för Västerås stads konstgräsplaner 
  
Dessutom har fastighetsnämnden fastslagit att universell utformning ska 
tillämpas, vilket innebär att det som uppförs ska fungera för alla i största möjliga 
utsträckning.  
  

FÖRDJUPNING 

Användning av konstgräs och gummiasfalt i Västerås  
I Västerås förekommer konstgräs och gummiasfalt främst på offentliga lekplatser, 
förskolegårdar och skolgårdar men även på andra typer av allmänna 
aktivitetsytor samt på ytor utanför kontorsfastigheter, innergårdar i 
verksamhetsområden, parkeringar, refuger och i rondeller. En kartläggning av 
befintlig förekomst och omfattning av konstgräs och gummiasfalt (exklusive 
fotbollsplaner) via Kartportalen visar att det i Västerås finns totalt 78 ytor med 
konstgräs och gummiasfalt, varav 34 med konstgräs och 44 med gummiasfalt. Av 
dessa 78 ytor finns 44 på lekplatser och resterande 34 utspridda 
på förskolegårdar, skolgårdar, rondeller eller andra ytor.18  
  

 
 
18 Resultatet ska tolkas med försiktighet då det kan förekomma ytor med konstgräs och gummiasfalt 
som inte lagts in i Kartportalen, dvs. ytorna kan vara fler än vad som framgår av resultatet. 
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Plast och gummi som bärare av skadliga ämnen  

Plast är ett material som i stor utsträckning innehåller skadliga ämnen – kemiska 
tillsatser som används för att tillföra plasten olika egenskaper och som kan uppgå 
till så mycket som halva plastens vikt. Ämnena är inte bundna till plastens 
grundstruktur, polymererna, vilket innebär att de kan läcka ut till omgivningen.  
  
Enligt Kemikalieinspektionen kan alla typer av granulat som används i till exempel 
gummiasfalt innehålla skadliga ämnen, varav vissa är så kallade särskilt skadliga 
ämnen.19 Det är ämnen som har så allvarliga egenskaper att Sverige och övriga EU 
anser att de ska fasas ut och på sikt inte får förekomma i varor som allmänheten 
kommer i kontakt med. Särskilt skadliga ämnen i granulat kan förekomma i 
polycykliska aromatiska ämnen (PAH:er), metaller, ftalater och flyktiga organiska 
ämnen. Kemikalieinspektionen avråder från att använda granulat som innehåller 
särskilt skadliga ämnen när nya konstgräsplaner och fallskydd ska anläggas och 
rekommenderar att befintliga ytor med granulat successivt ersätts för att minska 
den totala förekomsten av särskilt skadliga ämnen.   
  
Skadliga ämnen sprids även med mikroplast – fragment av nedbruten plast eller 
primär mikroplast såsom granulat från konstgräsplaner. Förutom att föra med sig 
tillsatsämnen kan ytan på mikroplastpartiklar dra till sig skadliga metaller och 
organiska föreningar från omgivningen. Mikroplast sprids till haven via sjöar och 
vattendrag och halterna ökar närmare städerna. Det är dock svårt att identifiera 
toxiska effekter och att jämföra genomförda studier eftersom det ännu inte finns 
några standardiserade metoder för provtagning och analys av mikroplast i 
miljön.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
19 https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/konstgrasplaner-och-fallskydd  

https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/konstgrasplaner-och-fallskydd
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1. Inledning 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 februari 2022 att remittera förslag till 
handlingsplan för en hållbar plastanvändning 2022-2025. Remissinstanserna 
ombads att lämna sitt yttrande senast den 6 juli 2022. Remiss skickades till:  
 

• Bostads AB Mimer 
• Byggnadsnämnden 
• Fastighetsnämnden 
• Förskolenämnden 
• Grundskolenämnden 
• Kulturnämnden 
• Miljö- och konsumentnämnden  
• Mälarenergi AB 
• Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
• Nämnden för personer med funktionsnedsättning 
• Skultuna kommundelsnämnd 
• Tekniska nämnden 
• Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
• Äldrenämnden 

 
Remissen skickades till sammanlagt 14 mottagare, varav 13 har inkommit med 
svar. Kulturnämnden har ej lämnat något svar på remiss.  
 
Nedan redovisas en sammanfattning av de synpunkter som inkommit, samt en 
beskrivning av hur ställningstaganden och eventuella justeringar gjorts vid 
revidering av handlingsplanen.  

 

2. Inkomna synpunkter under remiss 

2.1. Remissvar utan erinran 
Följande har inkommit dem remissvar utan erinran, och som därmed inte lett till 
någon justering eller behov av ställningstagande.  

• Byggnadsnämnden 
• Fastighetsnämnden  
• Tekniska nämnden 
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2.2. Bostads AB Mimer 
Bostads AB Mimer har tagit del av Västerås stads förslag till handlingsplan för en 
hållbar plastanvändning och har sammanfattningsvis följande synpunkter: 
 

• Vi som bolag gör merparten av våra upphandlingar själva och undrar om 
aktiviteter som t ex 1.1 och 1.2 även omfattar bolagen eller om det riktar 
sig enkom till förvaltningarna? Vi ser gärna att berörda funktioner på både 
förvaltningar och bolag ges möjlighet att ta del av information och 
utbildningar som ges inom koncernen, i synnerhet när vi förväntas leva 
upp till samma styrande dokument och även delta i nätverk (1.5?). Vi ser 
gärna ett förtydligande kring vilka som omfattas/är målgrupp för de olika 
aktiviteterna.  

• Aktivitet 1.9, Utveckla och ta fram rutiner för användning av 
Byggvarubedömningen. Rent generellt eller med fokus på att minimera 
plastanvändningen?  

• Synpunkter på formalia gällande sidnumrering och meningsbyggnad på 
två ställen.  

 
Ställningstagande:  

• Aktiviteterna 1.1 och 1.2 kommer att erbjudas berörda bolag, däribland 
Mimer. Bostads AB Mimer har dock inget formellt ansvar för 
genomförandet av dessa aktiviteter.  

• Aktivitet 1.5 har omformulerats till ”Kontinuerligt inhämta extern 
kunskap”. Därmed är synpunkten om deltagande i nätverk (tidigare 
formulering av 1.5) ej längre aktuell.  

• Aktivitet 1.9 specifikt avser att utveckla och ta fram rutiner för 
användning av Byggvarubedömningen i syfte att minska användningen av 
plast med skadliga ämnen och onödig plast. Viktigt att poängtera är att en 
sådan aktivitet även bidrar till att uppfylla andra handlingsplaner, så som 
exempelvis Handlingsplanen för kemikalier.  

 
 
Handlingsplanen har kompletterats och justerats med följande: 

• Synpunkterna gällande formalia har justerats.  
 

2.3. Förskolenämnden och grundskolenämnden 
Förskolenämnden och grundskolenämnden har tagit del av Västerås stads förslag 
till handlingsplan för en hållbar plastanvändning och beslutat om samma yttrande. 
Båda nämnderna lämnar sammanfattningsvis följande synpunkter: 
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Förskolenämnden och grundskolenämnden ser positivt på att Västerås stad tagit 
fram en handlingsplan vars syfte är att skapa en tydlig styrning och gemensamma 
prioriteringar för en hållbar plastanvändning inom kommunen. Handlingsplanen 
får dock inte gå så långt att det inte är möjligt att bygga skolor och få till en 
utemiljö som håller för barnen att leka i. Plastfrågan är viktig men det är också 
möjligheten att röra på sig på rasten. Hälsofrämjande skolgårdar utan 
konstmaterial ska användas när det är möjligt men ibland kan t ex konstgräs i 
kombination med sand behövas för att ytan ska hålla året runt vilket också 
framgår i Boverkets rekommendationer. 
 
Ställningstagande:  
Det bedöms att planen anger tydligt att naturliga material ska prioriteras men 
med viss flexibilitet på sid 29: "Om det av funktionella krav gällande tillgänglighet 
och säkerhet inte går att använda naturliga material ska utformningen av ytorna 
planeras så att konstmaterial används i så liten utsträckning som möjligt."  
 
Handlingsplanen har kompletterats och justerats med följande: 

• Ingen åtgärd.  
 

2.4. Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden har tagit del av Västerås stads förslag till 
handlingsplan för en hållbar plastanvändning och har sammanfattningsvis följande 
synpunkter: 
 

• Fokusområde 2 – Ökad materialåtervinning och sortering - Mål och 
indikatorer för inköp av återvinningsbar plast möts inte upp av 
aktiviteterna under fokusområdet. Att säkerställa tillgång till källsortering 
innebär inte att plasten som köps eller lämnas in kan återvinnas.  

• Aktivitet 2.1 om att säkerställa principerna och kraven i vägledningen är 
otydlig. Vad innebär aktiviteten? Hur ska tekniska nämnden och miljö- och 
konsumentnämnden gå tillväga för att säkerställa detta?  

 
Ställningstagande:  

• Handlingsplanen hanterar i stort stadens interna plastflöden och kan ge 
externa aktörer och system möjlighet att gå i rätt håll i avfallstrappan. 
Arbetet med ökad materialåtervinning är ett område som staden inte kan 
lösa själva utan behöver hanteras med regional samt nationell samverkan 
och teknikutveckling.  
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• Detaljerna vad gäller genomförandet av aktivitet 2.1 planeras i samband 
med genomförandet av handlingsplanen.  

 
Handlingsplanen har kompletterats och justerats med följande: 

• Mål tillagt i fokusområde 1 gällande materialåtervinning utifrån ett 
upphandlingsperspektiv. 

• Mål gällande materialåtervinning och minska andelen som går till 
energiåtergivning ändrat i fokusområde 2.  

• Stickprovskontroll gällande sorteringsgrad tillagt under fokusområde 2. 
 

2.5. Mälarenergi AB 
Mälarenergi AB har tagit del av Västerås stads förslag till handlingsplan för en 
hållbar plastanvändning och har sammanfattningsvis följande synpunkter:  
 

• I beskrivningen av avfallstrappan skulle en illustration vara värdefullt för 
att ge extra tyngd åt budskapet. Detta gäller också vägledningen där en 
tydlig prioriteringsordning beskrivs som skulle kunna förstärkas av en 
illustration av avfallstrappan. 

 
Handlingsplanen har kompletterats och justerats med följande: 

• Bild på avfallstrappan har lagts till och det finns en beskrivning av vilka 
steg i trappan som aktiviteterna är riktade mot. 

 

2.6. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande har tagit del av Västerås stads förslag 
till handlingsplan för en hållbar plastanvändning och har sammanfattningsvis 
följande synpunkter: 
 

• Nämnden för idrott, fritid och förebyggande saknar i Handlingsplanen  
idrottens behov av gummiasfalt, idag finns bland annat inga andra 
alternativ för friidrotten och dess banor. Vilket innebär att vid 
nyanläggning av friidrottsytor måste gummiasfalt användas, se 
Friidrottsförbundet.  

• Lekplatser idag är ofta inte fullt tillgänglighetsanpassade och vid 
anläggandet av nya, eller vid renovering av befintliga, är det viktigt med 
tillgänglighet för fler. Markbeläggning, även fallskydd, ska vara fast och 
jämn. Lös och ojämn markbeläggning såsom sand, flis och bark hindrar 
personer med balanssvårigheter som kan falla, hjälpmedel såsom rullstol, 
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rollator, gåstol, med mera kan sjunka ner och elrullstolar kan välta. I 
Boverkets vägledning, fastslås att marken behöver vara framkomlig ända 
fram till lekredskapet, för att barn med funktionsnedsättning ska kunna 
leka på sina egna villkor. Där är gummiasfalt eller konstgräs ett bra 
fallskydd som även ger en tillgänglighet för de som har 
funktionsnedsättning.  

• Stycket under rubriken Plast och hälsa skiljer inte på olika typer av plaster 
och om det påverkar eller inte påverkar människan och dess hälsa. Ska 
man skriva ett stycke om detta är det viktigt att ange olika plastmaterial 
då de har mycket olika egenskaper och funktioner, se 
Naturskyddsföreningen.  

• Det saknas hänvisning till handlingsplanen för Västerås stads  
Konstgräsplaner under stycket om ”Lokalt för Västerås stad finns även 
koppling till ett flertal handlingsplaner och program, bland annat:” 

• Under stycket” Plast och gummi som bärare av skadliga ämnen” på sidan 
30 och 31 blandas det mellan konstgräs och gummiasfalt och det blir 
otydligt vilka farliga ämnen som hör till vilket. Nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande vill att det ska ändras till de alternativ som används 
idag som möjliggör att bedriva verksamhet på ett utvecklande och 
miljövänligt sätt. 

• När det gäller hälsorisker pekar befintliga studier på att användningen av 
SBR på fotbollsplaner inte medför en ökad risk för negativa hälsoeffekter 
för människor (ECHA 2017, Wallberg et al. 2016).I Handlingsplanen anger 
man att ”Analys av bakterier i fotbollsplaner har också visat att planer av 
konstgräs innehåller fler skadliga bakterier än planer med naturligt gräs.” 
Läser man rapporten som de hänvisar till kan man inte fastställa 
påståendet utifrån att rapporten visar små skillnader mellan olika 
underlag och att det även skulle kunna bero på andra faktorer. Nämnden 
för idrott, fritid och förebyggande vill därför att detta stycke tas bort från 
handlingsplanen.  

 
Ställningstaganden och kommentarer:  

• Avgränsning till handlingsplan för konstgräsplaner framgår på flera ställen 
i denna handlingsplan, det vill säga att konstgräsplaner för elitfotboll är 
undantagna i denna handlingsplan.  

• Det finns idag olika alternativ på marknaden vad gäller konstgräs och 
gummiasfalt – och utveckling sker kontinuerligt. Vägledningen för 
konstgräs och gummiasfalt avser inte att inskränka möjligheterna till 
rörelse, idrott och lek för någon. Såhär står det i vägledningen: 
”Användning av konstgräs och gummiasfalt för markbeläggning ska 
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begränsas i största möjliga utsträckning. Det innebär att konstgräs och 
gummiasfalt inte ska användas vid nybyggnation eller ombyggnation. Om 
det av funktionella krav gällande tillgänglighet och säkerhet inte går att 
använda naturliga material ska utformningen av ytorna planeras så att 
konstmaterial används i så liten utsträckning som möjligt.” 

• Styckena ”Plast och hälsa” samt ”Plast och gummi som bärare av skadliga 
ämnen” bedöms vara tillräckligt tydliga.  

 
Handlingsplanen har kompletterats och justerats med följande: 

• Handlingsplan för konstgräsplaner har lagts till i punktlista med relaterade 
styrdokument i Vägledningen om konstgräs och gummiasfalt, sid 30.  

• Meningen ”Analys av bakterier i fotbollsplaner har också visat att planer 
av konstgräs innehåller fler skadliga bakterier än planer med naturligt 
gräs.” har tagits bort.  

 

2.7. Nämnden för personer med funktionsnedsättning 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning har tagit del av Västerås stads 
förslag till handlingsplan för en hållbar plastanvändning och har 
sammanfattningsvis följande synpunkter: 
 

• Handlingsplanen föreslår att vård och omsorgsförvaltningen ska 
genomföra ett projekt med inriktning på sjukvårdsmaterial. I projektet 
omfattas äldrenämnden (ÄN) samt individ- och familjenämnden (IFN), 
dock inte nämnden för personer med funktionsnedsättning (NF). Något 
att betänka kring insatsen är att inkludera nämnden för personer med 
funktionsnedsättning (NF), som även inom sitt verksamhetsområde 
hanterar sjukvårdsmaterial.  

 
Ställningstagande:  
Positivt att nämnden vill vara delaktiga i projekt kring att minska plast i häls- och 
sjukvårdsmaterial.  
 
Handlingsplanen har kompletterats och justerats med följande: 

• Ingen åtgärd 
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2.8. Skultuna kommundelsnämnd 
Skultuna kommundelsnämnd har tagit del av Västerås stads förslag till 
handlingsplan för en hållbar plastanvändning och har sammanfattningsvis följande 
synpunkter: 
 

• Uppdrag samt finansiering som riktar sig till skolverksamhet har ej riktats 
till nämnden trots att denna är huvudman för skolverksamhet inom 
kommundelens geografiska yta. Skultuna kommundelsnämnd har därför 
inget att erinra till förslaget. 

 
Ställningstagande:  
Skultuna har inget att erinra till förslaget och de är ej ansvariga för någon 
aktivitet. Ett aktivt kunskapsutbyte mellan ansvariga nämnder och Skultuna 
kommer att ske i genomförandet av handlingsplanen. 
 
Handlingsplanen har kompletterats och justerats med följande: 

• Ingen åtgärd 
 

2.9. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av Västerås stads förslag 
till handlingsplan för en hållbar plastanvändning och har sammanfattningsvis 
följande synpunkter: 
 

• Barn- och utbildningsförvaltningen är beredd att ta på sig ett 
samordningsansvar kring genomförandet av planen genom Naturskolan, 
under förutsättning att centrala medel tillförs för detta.  

• Aktiviteter i handlingsplanen: Till skolan ska ett informationsmaterial med 
goda exempel för en hållbar och minskad plastanvändning tas fram. Detta 
för att minska inköp och användning av plast med skadliga ämnen och 
onödig plast, och för att öka medarbetarnas kunskap om plastens 
effekter. Detta ser vi positivt på.  

• Möjligheter till källsortering ska ses över i alla stadens verksamheter och 
arbetsplatser, för att öka andelen plast som ingår i en cirkulär ekonomi. 
Detta inkluderar gymnasiets och AME:s verksamheter.  
 

Handlingsplanen har kompletterats och justerats med följande: 
• Ingen åtgärd.  
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2.10. Äldrenämnden 
Äldrenämnden har tagit del av Västerås stads förslag till handlingsplan för en 
hållbar plastanvändning och har sammanfattningsvis följande synpunkter: 
 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) gäller vid 
hantering och sortering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården. 
Det är däremot angeläget att minimera engångsprodukter baserade på 
fossila material i strävan mot en mer hållbar materialanvändning. Två 
exempel på produkter som kan ersättas är hygienunderlägg i plast (till tyg) 
och skyddsrock i plast (till tyg om den är för endast en patient). Byte från 
plast till tyg innebär däremot en ökad tvätthantering.  

• I handlingsplanens vägledning bör det framgå att viss plast är nödvändig 
eftersom lagrum styr hälso-och sjukvårdens arbetssätt gällande att 
minska smitta, smittspridning och hantera farligt avfall.  Ur 
smittskyddssynpunkt är viss plast nödvändig för att minska risken för 
smitta och uppfylla hygienkraven som ställs inom hälso- och sjukvård, 
enligt Socialstyrelsens föreskrift (2015:10) och Smittskyddslagen 
(2004:168).  

• Nämnden välvilligt inställd till att genomföra ett projekt (aktivitet 1.12) 
kring sjukvårdsmaterial inom vård- och omsorg. Men för att genomföra 
projektet är det viktigare att erhålla adekvat personell kompetens, än de 
25 000 kronor som respektive förvaltning ska tilldelas enligt förslaget. 
Kompetensen behövs inom områdena upphandling, sjukvård och hållbar 
plastanvändning. Förvaltningen förutsätter därför att staden kan 
tillhandahålla dessa kompetenser till förvaltningen. Något att betänka 
kring insatsen är att inkludera nämnden för personer med 
funktionsnedsättning (NF), som även inom sitt verksamhetsområde 
hanterar sjukvårdsmaterial. Vård- och omsorgsförvaltningen har 
kontaktat individ- och familjenämnden (IFN) och IFN har meddelat att de 
inte är remissinstans gällande handlingsplanen för minskad 
plastanvändning. Däremot har IFN uttryckt en önskan om att deras 
verksamheter ska få ta del av ett eventuellt projekt, då de anser sin 
användning av sjukvårdsmaterial vara förhållandevis liten.  
 

Ställningstagande:  
• Kompetens kring plastfrågor kommer att finnas centralt och bistå med 

kunskap till Vård- och omsorgsförvaltningen.  
• Upphandlingskunskap i plastfrågan finns inom Upphandlings- och 

inköpscenter.  
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• Projekt sker i samverkan där Vård- och omsorgsförvaltningen behöver stå 
för hälso- och sjukvårdkunskapen.  

 
Handlingsplanen har kompletterats och justerats med följande: 

• Budget för projekt riktat mot vård och omsorg är ändrad till att hela 
summan om 50 000 kronor för genomförande av projektet tillfaller 
Äldrenämnden. Detta på grund av att Individ- och familjenämnden har 
tagits bort som ansvarig.  

• Vägledningen för Vård och omsorg har kompletterats med information 
om att viss plast är nödvändig enligt gällande lagrum som styr hälso-och 
sjukvårdens arbetssätt gällande att minska smitta, smittspridning och 
hantera farligt avfall.   

 

2.11. Övrigt 
Individ- och familjenämnden har ej fått remissen och därmed inte haft möjlighet 
att tycka till om handlingsplanen och det ansvar som föreslagit däri för nämnden. 
Individ- och familjenämnden tas därför bort som ansvarig för aktiviteten om 
genomförandet av projekt riktat till vård och omsorg med inriktning på 
sjukvårdsmaterial. Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande har dock 
Individ- och familjenämnden uttryckt en önskan om att deras verksamheter ska få 
ta del av ett eventuellt projekt, då de anser sin användning av sjukvårdsmaterial 
vara förhållandevis liten.  
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§ 147 Dnr BN 2022/00260-1.7.1 

Remiss - Handlingsplan för en hållbar plastanvändning i 
Västerås 2022-2025 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och överlämnas 

till Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har skickat Handlingsplan för en hållbar plastanvändning 

i Västerås 2022-2025 på remiss. Handlingsplanens syfte är att skapa en 

tydlig styrning och gemensamma prioriteringar för en hållbar 

plastanvändning i Västerås. Handlingsplanen innehåller tre fokusområden 

med tillhörande aktiviteter samt ett antal vägledningar kring 

plastanvändning. Byggnadsnämnden ges via remissen möjlighet att lämna 

synpunkter på handlingsplanen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och överlämnas 

till Kommunstyrelsen 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 

beslutar enligt detta. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Anna Mirkovic 
Epost: anna.mirkovic@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 

1 (1) 

Datum 

2022-04-11 
Diarienr 

BN 2022/00260- 1.7.1  

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remiss - Uppdrag - Årsplan 2021 -Ta fram en långsiktig 
strategi för att minska nedskräpningen och fasa ut 
engångsplaster och fossila plaster (Handlingsplan för en hållbar 
plastanvändning) 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslag till Handlingsplan för en 

hållbar plastanvändning i Västerås 2022-2025 är väl skriven och ger 

förvaltningen ett bra stöd för att uppfylla handlingsplanens inriktningsmål: 

 Medvetna inköp och smartare användning 

 Ökad materialåtervinning och sortering 

 Ökad kunskap om hållbar plastanvändning 

 

 

 

 

 



Olof Bergold, Stadsledningskontoret 
Kommunstyrelsen 

Remissyttrande – Handlingsplan 
för en hållbar plastanvändning i 
Västerås 2022-2025 

Sammanfattning 

Innehållsmässiga synpunkter 



 
Formalia 
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§ 40 Dnr FN 2022/00152-1.7.1 

Beslut - Yttrande över handlingsplan för en hållbar 
plastanvändning 

Beslut 

Förslag till yttrandet daterat 2022-06-02 godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en remiss gällande 

Handlingsplan för en hållbar plastanvändning i Västerås 2022–2025. 

Handlingsplanen innehåller mål och aktiviteter som visar hur Västerås stad 

ska arbeta långsiktigt för att uppnå en hållbar plastanvändning. 

Handlingsplanens övergripande syfte är att skapa tydlig styrning och 

gemensamma prioriteringar för en hållbar plastanvändning i Västerås 

kommun. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivelse daterad den 2 juni 2022 

yttrat sig i ärendet. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsdelegationen lämnat 

följande förslag till beslut:  

Förslag till yttrandet daterat 2022-06-02 godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Christer Gerhardsson 
Epost: christer.gerhardsson@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 

1 (1) 

Datum 

2022-06-02 
Diarienr 

FN 2022/00152–1.7.1  

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande över handlingsplan för en hållbar plastanvändning i 
Västerås 2022–2025 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har varit delaktig i framtagandet av 

handlingsplanen och har inga synpunkter på förslaget. 

 

Kommentarer till handlingsplanen 

1.2 

Avser fastighetsenhetens avtal och upphandlingscontroller, budget bedöms 

relevant. 

 

1.9  

Rutiner för användande av Byggvarubedömningen finns för förvaltning, 

renovering, ombyggnationer och nyproduktion. Detta kravställs i våra 

upphandlingsdokument (AFD 151). Därmed anses budget vara relevant. 

 

2.2 

Vid ny- och ombyggnationer kravställs detta i våra upphandlingsdokument.  

(AFD 14) 

 

2.6 

Görs kontinuerligt i löpande förvaltning i samverkan med hyresgäst. Vid 

ombyggnation och nyproduktion kravställs detta i våra 

upphandlingsdokument. (AFD 13) 
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§ 136 Dnr FSN 2022/00247-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över Uppdrag - Årsplan 2021 -Ta 
fram en långsiktig strategi för att minska nedskräpningen och 
fasa ut engångsplaster och fossila plaster (Handlingsplan för en 
hållbar plastanvändning) 

Beslut 

Förskolenämnden antar Vicki-Skure Erikssons (C) förslag till yttrande som 

sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.  

 

Särskilt yttrande  

Rebecka Dejby (MP) lämnar in ett särskilt yttrande enligt följande: 

"Miljöpartiet anser att frågan om att minska plastanvändning är mycket 

viktig, inte minst för de minsta barnens skull, och är mycket positiva till 

förslaget på handlingsplan för en hållbar plastanvändning. Förslaget på 

yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen belyser ytterligare de 

många positiva effekter som kommer av att inte använda konstgräs eller 

gummiasfalt i förskoleverksamhet.  

Det finns utmaningar med att fasa ut skadlig användning av konstgräs och 

gummiasfalt på förskolegårdar, såsom att säkerställa tillgänglighet och 

pedagogiska miljöer som håller året runt även på mindre ytor. Dessa 

utmaningar berör förslaget till yttrande adekvat, och påtalar behovet av att 

jobba aktivt för att hitta och implementera nya sätt att bygga och jobba med 

pedagogiska, tillgängliga utemiljöer av andra material.  

Miljöpartiet ställer sig således inte bakom det yttrande nämnden beslutat att 

anta, utan ser att förslaget på yttrande från barn- och 

utbildningsförvaltningen bör antas i sin helhet. Barnens rättigheter måste 

prioriteras för att uppnå en hälsosam, tillgänglig miljö, fri från skadliga 

mikroplaster." 

 

Vicki-Skure Eriksson (C) lämnar in ett eget förslag till yttrande enligt 

följande:  

”Förskolenämnden ser positivt på att Västerås stad tagit fram en 

handlingsplan vars syfte är att skapa en tydlig styrning och gemensamma 

prioriteringar för en hållbar plastanvändning inom kommunen. 

Handlingsplanen får dock inte gå så långt att det inte är möjligt att bygga 

förskolor och få till en utemiljö som håller för barnen att leka i. 

Plastfrågan är viktig men det är också alla barns möjlighet att vara 

delaktiga i leken och röra på sig. 
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Hälsofrämjande förskola-och skolgårdar utan konstmaterial ska användas 

när det är möjligt men ibland kan tex konstgräs i kombination med sand 

eller hybridgräs behövas för att ytan ska hålla året runt. Det är också något 

som framgår i Boverkets rekommendationer.” 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har översänt Handlingsplan för en hållbar 

plastanvändning i Västerås 2022-2025 till bland annat förskolenämnden för 

yttrande. Handlingsplanen bidrar till att uppfylla målen i Västerås stads 

miljöprogram och Västerås stads handlingsplan för kemikalier, samt 

kompletterar stadensbefintliga handlingsplaner inom miljöområdet. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 6 juli 2022. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 

förslag till beslut: Förskolenämnden antar barn-och 

utbildningsförvaltningens förslag till yttrande, daterat 2022-04-28, som sitt 

eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Vicki Skure-Eriksson (C) yrkar att förskolenämnden antar hennes förslag till 

yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Maria Kesselring (S) yrkar bifall till Vicki Skure-Erikssons (C) yrkande.  

Anton Tysklind (S) yrkar bifall till Vicki Skure-Erikssons (C) yrkande. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt det egna 

yrkandet med bifall från Maria Kesselring (S) och Anton Tysklind (S), och 

att förskolenämnden beslutar enligt det.  

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 



Från: Skure Eriksson, Viktoria 
Skickat: den 24 maj 2022 14:18 
Till: Nysveen, Marie; Romo, Cassandra; Hagström, Irene; 

gisela.carstinge@vasteras.se 
Kopia: Pettersson, Johannes; Skanser, Patrik 
Ämne: Yttrande om minskad plastanvöndning 
 
Hej,  
Vi i majoriteten kommer föreslå  ett eget politiskt yttrande istället för att vara inne och peta i 
tjänsteförslaget gällande konstgräs, se nedan. GSN gjorde motsvarande.  
Med vänlig hälsning,  
Vicki  
 
Förskolenämnden ser positivt på att Västerås stad tagit fram en handlingsplan vars syfte är att skapa en 
tydlig styrning och gemensamma prioriteringar för en hållbar plastanvändning inom kommunen. 

Handlingsplanen får dock inte gå så långt att det inte är möjligt att bygga förskolor och få till en utemiljö 
som håller för barnen att leka i. 

Plastfrågan är viktig men det är också alla barns möjlighet att vara delaktiga i leken och röra på sig. 

Hälsofrämjande förskola-och skolgårdar utan konstmaterial ska användas när det är möjligt men ibland 
kan tex konstgräs i kombination med sand eller hybridgräs behövas för att ytan ska hålla året runt. Det är 
också något som framgår i Boverkets rekommendationer. 

 
 
Skickat från min iPhone 
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§ 145 Dnr GSN 2022/01055-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över Handlingsplan för en hållbar 
plastanvändning i Västerås 2022-2025 

Beslut 

Grundskolenämnden antar Anna Lundbergs (L) förslag till yttrande som sitt 

eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har översänt Handlingsplan för en hållbar 

plastanvändning i Västerås 2022-2025 till bland annat grundskolenämnden 

för yttrande. 

Handlingsplanen bidrar till att uppfylla målen i Västerås stads miljöprogram 

och Västerås stads handlingsplan för kemikalier, samt kompletterar stadens 

befintliga handlingsplaner inom miljöområdet.  

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 6 juli 2022. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 

förslag till beslut: 

Grundskolenämnden antar barn-och utbildningsförvaltningens förslag till 

yttrande, daterat 2022-04-28, som sitt eget och överlämnar det till 

kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar att grundskolenämnden antar hennes förslag till 

yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande. 

Agneta Luttropp (MP) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande. 

Alexandra Olsson (S) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande. 

Birgitta Åkerberg (L) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt det egna 

yrkandet, med bifall från Vicki Skure Eriksson (C), Agneta Luttropp (MP), 

Alexandra Olsson (S) och Birgitta Åkerberg (L), och att grundskolenämnden 

beslutar enligt det.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Grundskolenämnden 
 
 

YTTRANDE 
Sida 

1 (1) 

Datum 

2022-05-24 
Diarienr 

GSN 2022/01055- 1.7.1  

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över Handlingsplan för en hållbar 
plastanvändning i Västerås 2022-2025 

Grundskolenämnden ser positivt på att Västerås stad tagit fram en 

handlingsplan vars syfte är att skapa en tydlig styrning och gemensamma 

prioriteringar för en hållbar plastanvändning inom kommunen.  

Handlingsplanen får dock inte gå så långt att det inte är möjligt att bygga 

skolor och få till en utemiljö som håller för barnen att leka i.  

Plastfrågan är viktig men det är också möjligheten att röra på sig på rasten.  

Hälsofrämjande skolgårdar utan konstmaterial ska användas när det är 

möjligt men ibland kan tex konstgräs i kombination med sand behövas för att 

ytan ska hålla året runt vilket också framgår i Boverkets rekommendationer.  

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Kulturnämnden 2022-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 128 Dnr KUN 2022/00144-1.7.1 

Beslut - Remissvar för Ta fram en långsiktig strategi för att 
minska nedskräpningen och fasa ut engångsplaster och fossila 
plaster (Handlingsplan för en hållbar plastanvändning) 

Beslut 

Yttrande - Remissvar för Ta fram en långsiktig strategi för att minska 

nedskräpningen och fasa ut engångsplaster och fossila plaster 

(Handlingsplan för en hållbar plastanvändning) daterat 2022-06-17 antas och 

överlämnas till Kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige gav i årsplan 2021 uppdrag till kommunstyrelsen att ta 

fram en långsiktig strategi för en hållbar plastanvändning. En hållbar 

plastanvändning innebär att plast används på rätt plats, i resurs- och 

klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med försumbart läckage.          

Denna handlingsplan utgår från befintlig lagstiftning, strategier och mål på 

såväl nationell nivå som inom EU och globalt.  

Västerås stad har under 2020 arbetat med projektet Plastbanta Västerås. 

Lärdomar från projektet, våra lokala förutsättningar, samt utgångspunkter i 

arbetet med en hållbar plastanvändning på nationell nivå har varit 

vägledande i framtagandet av denna handlingsplan.  

Handlingsplanens syfte är att skapa en tydlig styrning och gemensamma 

prioriteringar för en hållbar plastanvändning inom Västerås kommun. 

Övergripande mål är att ingen plast med skadliga ämnen eller onödig plast 

förekommer i stadens verksamheter samt skapa förutsättningar för en hållbar 

plastanvändning. Planen utgår därför från tre fokusområden, följt av ett antal 

mål och aktiviteter. 

1. Medvetna inköp och smartare användning

Ambitionen är att ingen skadlig eller onödig plast ska förekomma i 

verksamheterna. Aktiviteterna handlar om att ställa krav i de upphandlingar 

som staden gör, förbättra inköpsrutiner och höja kunskapen bland de som 

arbetar med upphandlingar och inköp samt att öka medvetenheten om de 

produkter som används.  

2. Ökad materialåtervinning och sortering

Målen inom detta område är att ges goda möjligheter till källsortering i 

verksamheterna och att plasten som används kan ingå i en cirkulär ekonomi. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Aktiviteter för att uppnå detta innebär bland att skapa förutsättningar för 

materialåtervinning och sortering samt att öka kunskap om återvinning.  

3. Ökad kunskap om hållbar plastanvändning  

Ökad kunskap om plastens miljö- och hälsoeffekter bland såväl 

förtroendevalda och medarbetare som invånare är målet för detta 

fokusområde. I fokusområdet ingår främst kunskapshöjande aktiviteter 

såsom kommunikations- och informationsinsatser för att öka medvetenheten 

om en hållbar plastanvändning. Aktiviteterna riktar sig i första hand internt 

till förtroendevalda och medarbetare men även externt till leverantörer, 

kunder och invånare.  

 

Denna handlingsplan innehåller även vägledningar som vid inköp eller 

användning av plast ska bidra till en hållbar användning.                           

Dessa ska från sommaren 2022 även finnas tillgängliga på Västerås stads 

externa webb.  

Förvaltningen har lämnat följande förslag till nämnden: 

Yttrande - Remissvar för Ta fram en långsiktig strategi för att minska 

nedskräpningen och fasa ut engångsplaster och fossila plaster 

(Handlingsplan för en hållbar plastanvändning) daterat 2022-06-17 antas och 

överlämnas till Kommunstyrelsen.  

 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 

beslutar enligt detta.  

 

 



 

 
 

 
 
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen 
Anne Halén 
Epost: anne.halen@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 

1 (1) 

Datum 

2022-06-17 
 

Diarienr: 2022/00144 
 
 

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande - Remissvar för Ta fram en långsiktig strategi för att 
minska nedskräpningen och fasa ut engångsplaster och fossila 
plaster (Handlingsplan för en hållbar plastanvändning)  

 

Handlingsplanens syfte är att skapa en tydlig styrning och gemensamma 

prioriteringar för en hållbar plastanvändning i Västerås kommun. 

Planen är väl genomarbetar och tydlig i kopplingen  

till såväl internationella som nationella och lokala mål. 

Såsom Agenda 2030, de svenska miljökvalitetsmålen samt ett antal lokala 

program och handlingsplaner exempelvis Program för ekologisk hållbarhet 

och Program för social hållbarhet. 

 

Kulturnämnden vill framhålla följande: 

Inom ramen för fokusområde ett, en ökad materialåtervinning och sortering, 

föreslås att 

 ”Arbeta med Västmanalandsteatern Västmanlandsmusiken och 

Länsmuseet för att minska plastanvändningen i deras verksamheter.” 

 

Det är rimligt att tillskriva Västmanlands Teater och Västmanlandsmusiken 

dessa aktiviteter men Länsmuseet är däremot en regional aktör och 

kommunen saknar därför mandat att ålägga Länsmuseet denna aktivitet. 

 

Finansiering av aktiviteter 

Aktiviteterna specificeras under respektive fokusområde med ansvarig 

nämnd/bolag samt tidsplan för genomförande och kostnaderna för dessa. 

Finansieringen redovisas sedan samlat i en tabell där kostnaderna är 

fördelade per nämnd och år. En oklarhet uppstår dock om nämndernas 

egentliga kostnader då finansieringstabellens kostnadsfördelning inte tycks 

samstämmig med redovisade kostnader inom respektive fokusområde.  

I finansieringstabellen återfinns ej heller alla nämnder/bolag som genomför 

aktiviteter som innebär en kostnad. Saknas gör också den kostnad om 20 000 

kronor under fokusområde ett som enligt förslaget ska belastas samtliga 

nämnder.                                                                                                                

Oklart blir då huruvida Kulturnämndens kostnader enligt angivet 

fokusområde och fördelning i finanseringstabellen ska tolkas, då underlaget i 

sin helhet saknar tydlighet och stringens avseende kostnadsfördelningen.  

 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen 
Anne Halén 
Epost: anne.halen@vasteras.se 
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 Kommunstyrelsen  

 

Yttrande Remiss - Ta fram en långsiktig strategi för att minska 
nedskräpningen och fasa ut engångsplaster och fossila plaster 
(Handlingsplan för en hållbar plastanvändning) 

Handlingsplanens syfte är att skapa en tydlig styrning och gemensamma 

prioriteringar för en hållbar plastanvändning i Västerås kommun. 

Planen är väl genomarbetar och tydlig i kopplingen  

till såväl internationella som nationella och lokala mål. 

Såsom Agenda 2030, de svenska miljökvalitetsmålen samt ett antal lokala 

program och handlingsplaner exempelvis Program för ekologisk hållbarhet 

och Program för social hållbarhet. 

 

Kulturnämnden vill dock framhålla följande: 

Inom ramen för målområde ett, en ökad materialåtervinning och sortering, 

föreslås att 

 ”Arbeta med Västmanalandsteatern Västmanlandsmusiken och 

Länsmuseet för att minska plastanvändningen i deras verksamheter.” 

 

Det är fullt rimligt att tillskriva Västmanlands Teater och 

Västmanlandsmusiken dessa aktiviteter men Länsmuseet är däremot en 

regional aktör och kommunen saknar därför mandat att ålägga Länsmuseet 

denna aktivitet. 

 

Finansiering 

I de fall aktiviteterna innebär en kostnad ska dessa hanteras inom ordinarie 

ram. Oklart är emellertid kostnaderna för kulturnämnden och vad dessa 

består av, tydligt är dock att arbetstid ej är inräknad. 

 

Fördelningen redovisas per nämnd och år, enligt tabell.                                                             

Kulturnämnden tilldelas då en kostnad med 30 000 kronor.                                    

Kostnaden som ej är specificerad ska belasta 2022 och 2024 års budget med 

15 000 kronor vardera.                                                                                                     

Dock står att läsa under målområde tre, att 30 000 kronor ska avsättas årligen 

2022 och 2024.  

Ytterligare en kostnad om 20 000 kronor som enligt förslaget ska belasta 

samtliga nämnder återfinns under målområde ett, är ej inräknad i totalen för 

kulturnämnden.                                                                                                     

Huruvida dessa 20 000 kronor ska budgeteras årligen eller under 

innevarande år eller annat år samt vad kostnaden består av, framgår ej. 
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§ 71 Dnr MOKN 2022/00020-1.7.1 

Remiss – Handlingsplan för en hållbar plastanvändning i 
Västerås 2022-2025 

Beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Remiss från kommunstyrelsen gällande Handlingsplan för en hållbar 

plastanvändning i Västerås 2022-2025, daterad 2022-03-29 och remitterad 

till berörda nämnder och styrelser inom staden (kommunstyrelsens dnr: KS 

2021/00021-1.4.1). Sista svarsdag 2022-07-06. 

 

Handlingsplanen innehåller mål och aktiviteter som visar hur Västerås stad 

ska arbeta långsiktigt för att uppnå en hållbar plastanvändning. Det 

övergripande syftet är att skapa en tydlig styrning och gemensamma 

prioriteringar inom följande fokusområden: 

 

1. Medvetna inköp och smartare användning 

2. Ökad materialåtervinning och sortering 

3. Ökad kunskap om hållbar plastanvändning 

 

Handlingsplanen innehåller även fristående vägledningar som ska hjälpa de 

verksamheter inom staden som köper in eller använder plast att göra det på 

ett sätt som bidrar till hållbar användning. 

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande 

förslag till beslut:  

 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 

beslutar enligt detta. 

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

kommunstyrelsen@vasteras.se 

 



 

 
 

 
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
Marianne Lidman Hägnesten 
Epost: marianne.lidman.hagnesten@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 
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Datum 

2022-05-03 
Diarienr 

MOKN 2022/00020- 1.7.1  

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande – Remiss gällande Handlingsplan för hållbar 
plastanvändning i Västerås 2022-2025 

 

Ärendebeskrivning 

Remiss från kommunstyrelsen gällande Handlingsplan för hållbar 

plastanvändning i Västerås 2022-2025, daterad 2022-03-29 och remitterad 

till berörda nämnder och styrelser inom staden (kommunstyrelsens dnr: KS 

2021/00021-1.4.1). Sista svarsdag 2022-07-06. 

Synpunkter 

Miljö- och konsumentnämnden lämnar följande synpunkter gällande 

Handlingsplan för hållbar plastanvändning i Västerås 2022-2025: 

 

Fokusområde 2 – Ökad materialåtervinning och sortering, sida 13 

 

- Mål och indikatorer för inköp av återvinningsbar plast möts inte upp 

av aktiviteterna under fokusområdet. Att säkerställa tillgång till 

källsortering innebär inte att plasten som köps eller lämnas in kan 

återvinnas. 

- Aktivitet 2.1 om att säkerställa principerna och kraven i vägledningen 

är otydlig. Vad innebär aktiviteten? Hur ska tekniska nämnden och 

miljö- och konsumentnämnden gå tillväga för att säkerställa detta? 

Vägledning för minskad användning av konstgräs och gummiasfalt, sid 26 

- Ett av målen är att det från år 2030 inte ska ske någon nyanläggning 

av konstgräs och gummiasfalt. Framförallt gummiasfalt bör kunna 

bytas ut tidigare mot andra material som är stötdämpande och bidrar 

till god tillgänglighet. 

 



MälarEnergi

handläggare kommunstyrelsen(5)vasteras.se
Jan Andhagen

021-395030

jan.andhagen@malarenergi.se

DATUM

2022-07-05

VÅR BETECKNING

AAWXJCZ6YHYS-322-7005

ER BETECKNING

dnr: 2021/00021

Remissvar uppdrag - Årsplan 2021 - Ta fram en 
långsiktig strategi för att minska 
nedskräpningen och fasa ut engångsplaster 
och fossila plaster

Mälarenergi har tagit del av handlingarna och lämnar följande svar.

Miljö:

Mälarenergi välkomnar denna handlingsplan som syftar till att förebygga och minimera onödig 

plastanvändning. Idag utgör plasten i avfallet huvuddelen av Mälarenergis direkta utsläpp av fossil 

koldioxid, ett problem som bara kan lösas i samverkan med övriga samhället. Att minska andelen plast som 

går till energiåtervinning är helt nödvändigt om vi ska klara klimatmålen. Mälarenergi och VafabMiljö har, 

under hösten 2022 och framåt, för avsikt att fördjupa det strategiska arbetet när det gäller plast i avfall. 
Fördjupningen avser både praktiskt hanterande men även kommunikativa insatser. I båda fallen ser vi 

positivt på att Västerås stad är delaktiga då våra initiativ ligger i linje med Stadens långsiktiga åtgärdsplan.

Handlingsplanen ger en bra beskrivning av problematiken kopplat till vår egen och samhällets användning 

av plast. Handlingsplanen ger också en tydlig vägledning till mer hållbar plastanvändning, med konkreta tips 

och en tydlig prioriteringsordning. Såväl ansvarsfördelning som uppföljning är beskrivet i handlingsplanen 

och bygger delvis på resursförstärkning. Mälarenergi anser att frågan är angelägen varför det är särskilt 

viktigt att alla inblandade ges tid och möjlighet att arbeta med detta för att få framdrift och uppnå syftet 
med handlingsplanen.

Postadress: Box 14, 721 03 Västerås Org nr: 556448-9150 Tel: 021-39 50 00 Kundcenter: 021-39 50 50 
E-post: post@malarenergi.se Hemsida: malarenergi.se Besöksadress: Gasverksgatan 7, Västerås

& Hk0l1_Zi5-rJfuxJ0-oq

mailto:jan.andhagen@malarenergi.se
mailto:post@malarenergi.se


MälarEnergi

I beskrivningen av avfallstrappan skulle en illustration vara värdefullt för att ge extra tyngd åt budskapet. 

Detta gäller också vägledningen där en tydlig prioriteringsordning beskrivs som skulle kunna förstärkas av 

en illustration av avfallstrappan.

ME Värme:

Se skrivning under Miljö.

ME Vatten AB:

Inget att erinra.

Fibra AB:

Inget att erinra.

ME Elnät AB:

Inget att erinra.

I övrigt har Mälarenergi inget att erinra.

Med vänlig hälsning

Mälarenergi AB 
Koncernstab VD Stab

Jan Andhagen 

vVD
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VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 2022-06-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 178 Dnr NF 2022/00205-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen - Handlingsplan för en hållbar 
plastanvändning i Västerås 2022-2025 

Beslut 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning antar yttrandet daterat den 

23 maj 2022 och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Vård och omsorgsförvaltningen har fått möjligheten att vara remissinstans 

avseende Remiss - Handlingsplan för en hållbar plastanvändning i Västerås 

2022–2025. 

Sammanfattningsvis 

Vård och omsorgsförvaltningens (VOF) bedömning är att handlingsplanen är 

relevant och beskriver betydelsen av en långsiktig och hållbar vägledning 

kring inköp, återvinning och ökad kunskap om plastanvändning.  

Vidare är Vård och omsorgsförvaltningen välvilligt inställda till att 

genomföra ett projekt (1:12) kring sjukvårdsmaterial inom vård- och omsorg. 

Men för att genomföra projektet är det viktigare att erhålla adekvat personell 

kompetens, än de 25 000 kronor som respektive förvaltning ska tilldelas 

enligt förslaget. Kompetensen behövs inom områdena upphandling, sjukvård 

och hållbar plastanvändning. Förvaltningen förutsätter därför att staden kan 

tillhandahålla dessa kompetenser till förvaltningen.  Om förvaltningen själv 

ska ta in de kompetenser som erfordras kommer genomförandet bli svårt. 

Förvaltningen kan i nuläget inte uppskatta vilka ekonomiska effekter de 

föreslagna åtgärderna kommer att medföra. Merkostnaderna måste således 

belysas i projektet.  Redan nu kan dock konstateras att de årliga 

rapporteringskraven kommer innebära administration för förvaltningarna.  

Det finns därför anledning att påpeka att förutsättningen för att nämnden ska 

kunna ta sig an denna uppgift och kunna arbeta långsiktigt är att det lämnas 

erforderliga resurser i kommande budgetar. 

Vård och omsorgsförvaltningen har till nämnden för personer med 

funktionsnedsättning lämnat följande förslag till beslut:  

Nämnden för personer med funktionsnedsättning antar yttrandet daterat den 

23 maj 2022 och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 



 

 
 

 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Birgitta Hofvander 
Epost: birgitta.elisabeth.hofvander@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 

1 (3) 

Datum 

2022-05-23 
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NF 2022/00205- 1.7.1  

  

 

 Kommunstyrelsen, Västerås stad 

 

Yttrande över handlingsplan för en hållbar plastanvändning i 
Västerås 2022-2025 

Sammanfattning 

Vård och omsorgsförvaltningens (VOF) bedömning är att handlingsplanen är 

relevant och beskriver betydelsen av en långsiktig och hållbar vägledning 

kring inköp, återvinning och ökad kunskap om plastanvändning.  

Vidare är Vård och omsorgsförvaltningen välvilligt inställda till att 

genomföra ett projekt (1:12) kring sjukvårdsmaterial inom vård- och omsorg.  

 

Men för att genomföra projektet är det viktigare att erhålla adekvat personell 

kompetens, än de 25 000 kronor som respektive förvaltning ska tilldelas 

enligt förslaget. Kompetensen behövs inom områdena upphandling, sjukvård 

och hållbar plastanvändning. Förvaltningen förutsätter därför att staden kan 

tillhandahålla dessa kompetenser till förvaltningen.  Om förvaltningen själv 

ska ta in de kompetenser som erfordras kommer genomförandet bli svårt. 

 

Förvaltningen kan i nuläget inte uppskatta vilka ekonomiska effekter de 

föreslagna åtgärderna kommer att medföra. Merkostnaderna måste således 

belysas i projektet.  Redan nu kan dock konstateras att de årliga 

rapporteringskraven kommer innebära administration för förvaltningarna.  

Det finns därför anledning att påpeka att förutsättningen för att nämnden ska 

kunna ta sig an denna uppgift och kunna arbeta långsiktigt är att det lämnas 

erforderliga resurser i kommande budgetar. 

 

Inledning 

Handlingsplanens övergripande syfte är att skapa en tydlig vägledning och 

gemensam prioritering för en hållbar plastanvändning inom Västerås stad. 

De övergripande målen i handlingsplanen utgår från fokusområdena; 

 

1. Medvetna inköp – icke nödvändiga inköp ska förebyggas genom 

ökad kunskap samt kravställning vid upphandlingar. En ökad 

medvetenhet bör råda kring onödig plast i verksamheterna samt hur 

användningen kan minimeras och bli mer hållbar. 

2. Ökad materialåtervinning – det ska finnas goda möjligheter för 

återvinning och källsortering inom verksamheterna. Målsättningen är 
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1.7.1  

Sida 
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ökad plaståtervinning samt en förankring av generell kunskap om 

materialåtervinning.  

3. Sortering samt ökad kunskap om hållbar plastanvändning – 

inriktningen förordar kunskapshöjande aktiviteter om plastens miljö- 

och hälsoeffekter. 

  

Aktiviteterna riktar sig både intern och externt och ämnar nå alla i Västerås.  

Handlingsplanen föreslår att vård och omsorgsförvaltningen ska genomföras 

ett projekt med inriktning på sjukvårdsmaterial. I projektet omfattas 

äldrenämnden (ÄN) samt individ- och familjenämnden (IFN), dock inte 

nämnden för personer med funktionsnedsättning (NF). Enligt förslaget ska 

dessa två förvaltningar erhålla 50 000 kronor för att genomförandet.  Individ 

och familjenämnden (IFN) är dock inte remissinstans gällande 

handlingsplanen för minskad plastanvändning. 

 

Respektive nämnd ansvarar för att handlingsplanen följs upp och ska även 

rapportera aktiviteter, mål samt indikatorer till stadsledningskontoret. 

   

Förvaltningens bedömning och kommentarer 

Vård och omsorgsförvaltningens (VOF) bedömning är att handlingsplanen är 

relevant och beskriver betydelsen av en långsiktig och hållbar vägledning 

kring inköp, återvinning och ökad kunskap om plastanvändning. 

Handlingsplanens mål och fokusområden är väsentliga likväl som 

perspektiven miljöpåverkan på lång sikt och barns extra känslighet. De årliga 

rapporteringskraven innebär dock ökad administration för förvaltningarna.  

Fokusområde 2 innehåller skrivelsen om att alla verksamheter inom Västerås 

bör ha goda sorteringsmöjligheter såväl inomhus som utomhus, vilket är en 

mycket viktig del i arbetet för en ökad materialåtervinning och sortering nu 

och för kommande generationer. 

 

Inom fokusområde 3 förordas utbildningsinsatser på flera nivåer vilket gör 

att adekvat kunskap om plasters miljöeffekter kommer att nå ut till flera 

genom kommunikation och aktiviteter som bidrar till en ökad medvetenhet 

kring plastanvändning i framtiden. Ambitionen att minimera användningen 

av plast inom områdena skyddsutrustning, medicinsktekniska produkter och 

omläggningsmaterial ska vara känd. 

 

Viss hygien- och skyddsutrustning, medicinsktekniska produkter samt 

omläggningsmaterial av plast är nödvändiga inom verksamheter där hälso- 

och sjukvård bedrivs. Ur smittskyddssynpunkt är viss plast nödvändig för att 

minska risken för smitta och uppfylla hygienkraven som ställs inom hälso-

och sjukvård, enligt Socialstyrelsens föreskrift (2015:10) och 

Smittskyddslagen (2004:168).  

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) gäller vid 

hantering och sortering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården. 

Det finns krav på hantering och destruering av stick-och smittfarligt avfall 

som ska efterlevas.  

 

Det är däremot angeläget att minimera engångsprodukter baserade på fossila 

material i strävan mot en mer hållbar materialanvändning. Två exempel på 
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produkter som kan ersättas är hygienunderlägg i plast (till tyg) och 

skyddsrock i plast (till tyg om den är för endast en patient). Byte från plast 

till tyg innebär däremot en ökad tvätthantering.  

 

För att öka kunskapen om hur den använda plasten ska hanteras och 

återvinnas på rätt sätt, förutsätter en stärkt utbildningssatsning, vilket är 

positivt att det finns med i föreslagen handlingsplan. 

 

Lokalt köps all skydds- och omvårdnadsmaterial in, förutom det som 

förskrivits till patient exempelvis dos förpackningar med läkemedel från 

apotek samt det som regionen tillhandahåller i från ett bas sortiment där 

vårdgivare kan beställa hälso- och sjukvårdsmaterial.  

 

Viktiga insatser för minskad plastanvändning är att information för hållbar 

plastanvändning ska delges beställare av upphandlingar kontinuerligt samt 

att vägledningsdokumentet efterlevs.  

 

I handlingsplanens vägledning bör det framgå att viss plast är nödvändig 

eftersom lagrum styr hälso-och sjukvårdens arbetssätt gällande att minska 

smitta, smittspridning och hantera farligt avfall.  

 

Vård och omsorgsförvaltningen är välvilligt inställda till att genomföra ett 

projekt (1:12) kring sjukvårdsmaterial inom vård- och omsorg, men för att 

genomföra projektet är det viktigare att erhålla adekvat personell kompetens, 

än de 25 000 kronor som respektive förvaltning ska tilldelas. Kompetensen 

behövs inom områdena upphandling, sjukvård och hållbar plastanvändning. 

Förvaltningen förutsätter därför att staden kan tillse att dessa kompetenser 

finns att tillgå för förvaltningen. Om förvaltningen själv ska ta in de 

kompetenser som erfordras kommer genomförandet bli svårt. 

 

Något att betänka kring insatsen är att inkludera nämnden för personer med 

funktionsnedsättning (NF), som även inom sitt verksamhetsområde hanterar 

sjukvårdsmaterial. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen har kontaktat individ- och familjenämnden 

(IFN) och IFN har meddelat att de inte är remissinstans gällande 

handlingsplanen för minskad plastanvändning. Däremot har IFN uttryckt en 

önskan om att deras verksamheter ska få ta del av ett eventuellt projekt, då 

de anser sin användning av sjukvårdsmaterial vara förhållandevis liten. 
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Beslut 

Kultur idrott och fritidsförvaltningen förslag till yttrande daterat 2022-05-30 

antas och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag på handlingsplan för långsiktig 

strategi för att minska nedskräpningen samt fasa ut engångsplatser och 

fossila platser.  

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut: 

Kultur idrott och fritidsförvaltningen förslag till yttrande daterat 2022-05-30 

antas och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

med till lägg att yttrandet bifogas Handlingsplan för Västerås stads 

Konstgräsplaner med dnr. 2019/00357–7.4.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 

beslutar enligt detta.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Yttrande Remiss - Uppdrag - Årsplan 2021-Ta fram en långsiktig 
strategi för att minska nedskräpningen och fasa ut 
engångsplaster och fossila plaster (Handlingsplan för en hållbar 
plastanvändning) 

Bra med avgränsning konstgräsplaner utifrån handlingsplanen för Västerås 

stads konstgräsplaner, dnr. 2019/00357-7.4.1 

Avgränsningar innebär att idrotts och aktivitetsytor undantas för sportsliga 

behov och spontanitetsbesök på dessa anläggningar. På dessa ytor enligt 

handlingsplan konstgräs krävs andra behov av fyllnadsmaterial för att erhålla 

rätt standard/ kvalitet för föreningarnas och verksamheternas utveckling. 

Idag visar flera rapporter från bland annat Riksidrottsförbundet att många 

barn och ungdomar rör på sig mindre och det påverkar deras hälsa idag och i 

framtiden. För att få fler att röra på sig behöver man anlägga funktionella 

idrotts och aktivitetsytor som kan samnyttjas året runt mellan skola, idrott 

och spontanidrott. Enligt studier har det visat sig att fysisk aktivitet främjar 

bra skolresultat och en social stabilitet. Idrotts- och aktivitetsytor slits 

mycket och som en jämförelse mellan naturgräs och konstgräs kan nämnas 

att en konstgräsplan ger 1 500-2.000 aktivitetstimmar per år vilket är att 

jämföra med en naturgräsplan som ger cirka 300 timmar per år. Nämnden för 

idrott, fritid och förebyggande vill därför att man ska se över möjligheten för 

bättre samnyttjande mellan idrotten och skolan där underlaget ska anpassas 

för den verksamheten som bedrivs och för den bästa underhållet. 

 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande saknar i Handlingsplanen 

idrottens behov av gummiasfalt, idag finns bland annat inga andra alternativ 

för friidrotten och dess banor. Vilket innebär att vid nyanläggning av 

friidrottsytor måste gummiasfalt användas, se Friidrottsförbundet 

Lekplatser idag är ofta inte fullt tillgänglighetsanpassade och vid 

anläggandet av nya, eller vid renovering av befintliga, är det viktigt med 

tillgänglighet för fler. Tillgängliga lekplatser hjälper till att bygga upp 

relationer och lokala nätverk som kan knyta samman samhällen och främja 

social inkludering Med väl utformade och utrustade lekplatser får alla barn 

och vuxna samma möjlighet att använda lekplatsen. Barn och föräldrar, eller 

andra som tar hand om barnen (anhöriga eller personal). Markbeläggning, 

även fallskydd, ska vara fast och jämn. Lös och ojämn markbeläggning 

såsom sand, flis och bark hindrar personer med balanssvårigheter som kan 

falla, hjälpmedel såsom rullstol, rollator, gåstol, med mera kan sjunka ner 

och elrullstolar kan välta. I Boverkets vägledning, fastslås att marken 
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behöver vara framkomlig ända fram till lekredskapet, för att barn med 

funktionsnedsättning ska kunna leka på sina egna vilkor. Där är gummiasfalt 

eller konstgräs ett bra fallskydd som även ger en tillgänglighet för de som 

har funktionsnedsättning. Det skapar möjligheter för även de som idag inte 

har lika stora förutsättningar att röra på sig vilket främjar folkhälsan. 

Stycket (Plast och hälsa) skiljer inte på olika typer av plaster och om det 

påverkar eller inte påverkar människan och dess hälsa. Ska man skriva ett 

stycke om detta är det viktigt att ange olika plastmaterial då de har mycket 

olika egenskaper och funktioner, se Naturskyddsföreningen 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vad-innehaller-plast/ 

Ur Naturvårdsverkets rapport: 

BEDÖMNING AV MÖJLIGHETER ATT STYRA MOT MINSKADE 

UTSLÄPP NATIONELLT  

Det är svårt att se att det går att styra bort/ändra drivkrafterna från trenden att 

anlägga konstgräsplaner. Fördelarna för samhället är troligen för stora. 

Styrningen får då snarare fokusera på något av följande alternativ:  

• att finna substitut till gummigranulat som fyllnadsmaterial eller planer som 

utformas helt utan fyllnadsmaterial  

• att minska svinnet och spridningen av gummigranulat från planerna  

• och/eller att förhindra att svinnet hamnar i miljön 

 

Det saknas hänvisning till handlingsplanen för Västerås stads 

konstgräsplaner, dnr. 2019/00357-7.4.1 på sidan 30 under stycket om 

”Lokalt för Västerås stad finns även koppling till ett flertal handlingsplaner 

och program, bland annat:” 

Under stycket” Plast och gummi som bärare av skadliga ämnen” på sidan 30 

och 31 blandas det mellan konstgräs och gummiasfalt och det blir otydligt 

vilka farliga ämnen som hör till vilket.  

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande vill att det ska ändras till de 

alternativ som används idag som möjliggör att bedriva verksamhet på ett 

utvecklande och miljövänligt sätt. 

 ECHA: 

När det gäller hälsorisker pekar befintliga studier på att användningen av 

SBR på fotbollsplaner inte medför en ökad risk för negativa hälsoeffekter för 

människor (ECHA 2017, Wallberg et al. 2016). 

 

I Handlingsplanen anger man att ” Analys av bakterier i fotbollsplaner har 

också visat att planer av konstgräs innehåller fler skadliga bakterier än planer 

med naturligt gräs.” Läser man rapporten som de hänvisar till kan man inte 

fastställa påståendet utifrån att rapporten visar små skillnader mellan olika 

underlag och att det även skulle kunna bero på andra faktorer. Nämnden för 

idrott, fritid och förebyggande vill därför att detta stycke tas bort från 

handlingsplanen. 

Västerås stad har gjort en studie som är beskriven i handlingsplanen för 

Västerås stads konstgräsplaner, dnr. 2019/00357-7.4.1 som visar att 

mikroplatser sprids minimalt från idrottsanläggningarna i Västerås. I 

handlingsplanen finns även en jämförelse med vägtrafikens spridning av 

mikroplaster. I Kalmar har man gjort ett liknande projekt och Kalmar 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vad-innehaller-plast/
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projektet vidimerade Västerås stads data om man gör rätt sorts åtgärder, se 

Ekoloops rapport Västerås och Kalmarprojektet. 
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Inledning 
 
Västerås stad har anlagt och vill fotsätta anlägga konstgräsplaner därför att: 

• idrottsföreningarna har ett ökat behov av spelbara fotbollsplaner, året 
runt, för träning och matcher.  

• det ställs krav från Svenska Fotbollsförbundet om kvalitet på 
fotbollsplanerna för att kunna genomföra matcher på hög nivå.  

• en konstgräsplan ger 1.500-2.000 aktivitetstimmar per år vilket är att 
jämföra med en naturgräsplan som ger cirka 300 timmar per år. 

 
Idag anläggs det fler konstgräsplaner än naturgräsplaner i Sverige för att kunna 
genomföra träningar och matcher året runt. Det ger också en nödvändig kvalitet 
som annars är svår att uppnå i vårt klimat.  
 
Det finns även miljö- och kvalitetsaspekter att ta hänsyn till vilket den här 
handlingsplanen tydliggör. 
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Bakgrund 
 
Arbetet med handlingsplan för Västerås stads konstgräsplaner startade i maj 
2017, på uppdrag av idrottschefen på Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen 
(KIFF) med syftet att kartlägga miljö- och kvalitetskonsekvenser samt få underlag 
för beslut om befintliga och planerade konstgräsplaner.  
 
Handlingsplanen har tagits fram i samarbete mellan Förvaltningen för stöd, fritid 
och entreprenad (SFE) och Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen (KIFF). 
Projektgruppen var initialt enhetchef Tomas Gahm, SFE och Stefan Brandberg, 
idrottschef, KIFF. I projektgruppen har senare Johanna Dahlberg Mälarenergi 
(ME), Susanna Grystad Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen (MHF) och Olof 
Bergold Stadsledningskontoret (SLK), tillkommit och bidragit med information och 
synpunkter, utifrån respektive kompetensområde. 
 
Handlingsplanen har fokuserat på tre områden: nuläge, miljö och forskning samt 
vad Västerås stad bör göra och ta hänsyn till framöver.  
 
Planen ska följas upp och utvärderas årligen i januari. Vid uppföljningen ska 
resultatet av åtgärderna anges med några få rader. Nya handlingsplaner utformas 
i februari. 

Så här startade vi arbetet 

Arbetet med handlingsplan startade med en rad konkreta åtgärder. Det här är 
gjort: 

• Inventerat alla konstgräsplaner för att se vilket material som finns i 
mattorna och i vilken kondition de är i.  

• Följt och dokumenterat tillverkares krav på skötselrutiner samt SvFF:s råd 
för skötsel och underhåll av konstgräsplaner. 

• Inventerat dagvattenbrunnar, ledningar, diken, vattendrag och 
vattendammar. Var de finns och i vilket skick de befinner sig i.  

• Dokumenterat förutsättningar på kartbilagor.  

• Skapat en grupp med representanter från KIFF, Mälarenergi (ME), och 
Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen (MHF) för omvärldsbevakning, 
bevakning och uppföljning. Gruppen ska samverka och nå samsyn i olika 
frågor som rör konstgräsplaner samt genomföra strukturerade möten i 
frågan. 
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Syfte och mål 
Syftet är att kartlägga miljö- och kvalitetskonsekvenser samt att få underlag för 
beslut om befintliga och planerade konstgräsplaner.  
 
Målet är att tillhandahålla konstgräsplaner med bra kvalitet, med ett 
tillfredställande miljöansvar, som i sin omfattning tar hänsyn till alla involverade 
parter. 
 

Metoder 
För att nå målen föreslås följande övergripande metoder: 

Konkreta förslag 

• GRANULATFÄLLOR FÖR KONTROLL AV SPRIDNING AV GRANULAT  
Justera alla dagvattenbrunnar vid konstgräsplanerna med granulatfällor 
enligt standard. Börja med Råby IP och placera ut granulatfällor vid 
konstgräsplanen och ett filter i brunnen som leder mot stamledningen. 
Utplacerade granulatfällor finns vid de planer som har infill av olika 
plastmaterial (granulat, SBR och EPDM). 
 

• FILTER FÖR ATT FÖRHINDRA UTSLÄPP AV GRANULAT 
Det finns filter av många märken som lämpar sig som dagvattenfilter i 
brunnar vid konstgräsplaner. Filtren absorberar även olja vilket gör att 
man har en extra ”försäkring” om något skulle hända med maskinerna 
som underhåller planerna. Bör sättas på utgående brunn mot 
stamledningen. Utplacerade filter finns vid de planer som har infill av olika 
plastmaterial (granulat, SBR och EPDM). 
 

• IORDNINGSSTÄLLA HÅRDGJORDA YTOR VID KONSTGRÄSPLANER MED 
INFILL      
Det underlättar för verksamheten och får bra miljökonsekvenser om man 
gör hårdgjorda ytor bredvid konstgräsplanen, så vid vinterplogningen kan 
driftpersonalen lägga snö där och mycket enklare samla upp granulat vid 
snösmältning till våren. 

 

• ÅTERANVÄNDNING AV GRANULAT FÖR MILJÖ OCH EKONOMI 
Återanvändning av utlagt granulat ska ske varje år. Av erfarenhet kan inte 
allt granulat återanvändas så inriktningen är att minimera inköp av 
granulat, utan att äventyra spelplanens kvalitet. Utifrån realistisk analys 
av mängd som finns idag kommer inte staden att behöva inhandla 
granulat de närmaste 3-5 åren. Överblivet granulat som inte kan 
återanvändas lämnas till VafabMiljö. 
 

• SKÖTSEL OCH DRIFT (Se vidare sidan 21) 
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Utgångspunkter miljöaspekten 
Det finns flera miljöaspekter att beakta vid val av material för konstgräsplaner.  
Dels finns material som kan innehålla oönskade ämnen som riskerar att läcka ut i 
miljön, till exempel metaller och PAH: er. En annan aspekt är själva materialets 
påverkan på miljön då det sprids vidare från konstgräsplanerna. Det är idag känt 
att exempelvis gummigranulat i stor utsträckning sprids från konstgräsplaner till 
dagvatten.  
 
Delar av forskningen har reviderat den ståndpunkten och konstaterat att 
kompressionen har varit större på konstgräs med infill än som tidigare 
rapporterats. Simon Magnusson, Ecoloop/ Luleå tekniska universitet. Konstgräs 
och Miljö 10 april 2019. 
 
Det pågår mycket forskning om gummigranulat och mikroplaster. Konstgräsplaner 
anses vara den näst största källan till utsläpp av mikroplaster (IVL Miljöinstitutet, 
2017). Utredningar pågår för att undersöka hur gummigranulaten sprids vidare 
och hur de påverkas över tid, i vilken utsträckning och under vilken tidsrymd 
granulaten slits ner till mikroplaster. Så kallade nötningsförsök pågår för att 
utreda frågan vidare. Det studeras även vilken påverkan gummigranulat och 
mikroplaster har i den akvatiska miljön. 
 
Det är viktigt att vi följer utvecklingen och forskningen så vi har bra underlag för 
framtida renoveringar, byten och nyanläggningar av konstgräsplaner. För att få 
underlag har Västerås stad också tagit egna initiativ för att få fakta.  
 
Råby IP är vår referensarena. 
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Mätningar vid Referensarena Råby IP 
I en helt ny forskningsrapport från ECO LOOP, när man under våren vid 4 tillfällen 
har tagit dagvattenprover vid KIFFs referensarena Råby IP, har det konstaterats 
följande för år 2019: 

 
Mål med mätningen:  Vad mätningen gav: 

• Fastställa hur mycket 
mikroplaster/gummipartiklar 
som kan spridas vidare via 
dagvattnet från Råby IP när 
granulatfällor installerats.   

 

• Inga gummipartiklar återfanns i 
proverna vid konstgräsplanen 

• Total mängd plast från 

Konstgräsplaner till dagvatten 

ca 3-10 gram per år (ej SBR 

granulat, kommer från andra 

källor) 

• Identifiera huruvida ytterligare 
reningsmetoder (ex. filter) är 
viktigt att installera för att 
minska mikroplastspridningen 
via dagvattnet. 

 

• Filter är inte motiverat utifrån 
befintliga provresultat för att 
minska mikroplaster – däremot kan 
det fungera för att filtrera 
oönskade metaller 

• Vidare analys av vad som 

fastnat i filtret 

rekommenderas för att 

bekräfta detta 

• Ge en enkel jämförande bild av 
mängden mikroplaster som kan 
återfinnas i vatten från 
konstgräsplaner i förhållande 
till andra källor i området.  

 

• Antal mikroplaster i 
dagvattenbrunn vid väg var fler till 
antalet. Vid en av de tre 
provtagningarna återfanns 
gummipartiklar i vattnet vid vägen 

 

• Inget läckage av PAH eller 
skadliga metaller riskerar att 
läcka till dagvattennätet med 
befintliga reningsmetoder 

 

• Fler provtagningar 
• Från konstgräsplaner för att 

bättra på spridningsbilden 

• Från andra källor för att 

nyansera stort och smått 

 
 

 

Hela rapporten, se bilaga 1. 



 
 
  
 

9 
 

 
 
 
 

 
 

Karta Råby IP, brunnar. 

 
Vattenprovtagning, mikroplast och metaller utfördes som stickprov per tillfälle 
 
Provtagningsplats:  Råby IP 

• Brunn A – Den sista brunnen med fälla innan filtret 

• Brunn B – Brunnen med filtret 

• Brunn C – Den första brunnen efter filtret 

• Brunn D – Dagvattenbrunn längs med Surahammarvägen 
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Sammanfattning och fortsatt arbete Råby IP 

 
Spridning & kvantifiering av mikroplaster  
Genomförda provtagningar och analyser tyder på att spridningen av 
gummipartiklar från konstgräsplanen inte passerar befintliga reningsmetoder. Den 
maximala spridningen av mikroplastpartiklar från konstgräsplanen till dagvatten-
nätet från andra källor än fyllnadsmaterialet SBR kvantifieras viktmässigt till 
mellan 3-10 gram per år. Däremot går det inte helt att utesluta att gummipartiklar 
sprids från konstgräsplanen till dagvattennätet då antalet provtagningar i 
projektet varit begränsat och mängden analyserat vatten är förhållandevis liten i 
jämförelse med det årliga vattenflödet. Ytterligare provtagningar under längre tid 
rekommenderas, för att stärka kunskapen om spridningen av fyllnadsmaterial från 
konstgräsplaner när spridningsförebyggande åtgärder är installerade.  
I projektet ingick ingen referensprovtagning av regnvatten, vilket kan förtydliga 
bilden av vad som sprids från konstgräsplanen och vad som redan finns i vattnet. 
Sådana analyser rekommenderas därför även att genomföras.  
 
Motiverade reningsmetoder  
Utifrån de provtagningar som gjorts går det inte tydligt att motivera ytterligare 
filter för att minska mikroplastspridningen från Råby IP när granulatfällor används. 
Antalet mikroplaster, är likvärdiga både före och efter befintligt filtret. Mängden 
mikroplaster som fastnat i befintligt filter bör dock analyseras för att fastställa hur 
stor spridning av mikroplaster som har förhindrats.  
Metallhalterna av framförallt Zink var lägre efter filtret än innan, vilket kan tyda 
på att filtret fyller en reningsfunktion. 
 
Jämförelse med andra utsläppskällor  
Som jämförelse med andra utsläppskällor ses att ett större antal mikroplaster 
återfinns i en dagvattenbrunn vid Surahammarsvägen än vid konstgräsplanen 
Råby IP. Även däckpartiklar återfanns i vattnet vid en av de tre provtagningarna 
från brunnen vid vägen. Fler provtagningar och analyser av mikroplast i brunnar 
med andra källor än konstgräs rekommenderas för att bättra på förståelsen över 
mikroplastspridningen i Västerås stad. Se rapport från Ecoloop, bilaga 1. 
 
Tidigare analysmetoder fungerar inte helt tillfredsställande för analys av 
mikroplaster. Mer forskning och utveckling av analysmetoder kommer att ge 
bättre kunskaper i framtiden. Detta kan ge bättre vägledning för anläggning av 
konstgräsplaner. Ett större projekt i Kalmar som kommer att slutredovisas i 
augusti- september 2019. Indikationerna visar i ett första skede att det är i stort 
samma resultat som på Råby IP. 
 
Hela rapporten från Ecoloop finns att tillgå i bilaga 1, Analys av mikroplaster i 
dagvatten från Råby IP, Västerås. 

  



 
 
  
 

11 
 

 
 
 
 

Beskrivning konstgrästyper och granulatmaterial 
SBR-granulat  
Det vanligt förekommande materialet SBR-granulat tillverkas av återvunna bildäck 
och har diskuterats med anledning av dess innehåll av oönskade ämnen. I 
dagsläget används endast bildäck från 2012 och senare för tillverkning av SBR-
granulat, vilket innebär att risken för oönskade ämnen har minskat. 
Återanvändning av bildäck kan ha en fördel vad gäller en total livscykel, men 
återanvändningen måste ske på ett sätt som minimerar risk för negativ påverkan 
på miljön. 
 
EPDM-granulat 
Består av nytillverkat granulat av gummi vilket ger en enligt tillverkaren 
miljövänligare karaktär men en tillväxt på råmaterial som även det måste 
hanteras. Det finns även en risk för nedbrytning till mikroplast.  
 
R-EPDM 
I stort sett samma som ovan. 
 
TPE-granulat 
Är till skillnaden från EPDM-gummit inte vulkaniserat och får därför bättre 
miljöegenskaper än EPDM-gummi. Kan återvinnas vilket inte ett EPDM gummi 
kan. TPE har en hög miljösäkerhet och klarar naturvårdverkets stränga krav för 
känslig mark enligt tillverkaren. Låg kompaktion. Kulörer i grönt, brunt, beige. 
 
GeoFill  
Är det helt naturliga alternativet för fyllning av konstgräs, utan gifter och kemiska 
blandningar. Blandningen mellan kokos och kork är inte bara bra för miljön utan 
har även många andra fördelar. Till exempel är fibrerna i blandningen speciellt 
gjorda för att passa i konstgräs och det ligger kvar där det ska när man lagt det. 
Man säger att den har en minskad “splash effect”. Hållbarheten på materialet 
ifrågasätts vilket kan medföra ytterligare kostnader. Det som framkommit efter 
utvärdering att det inte håller för den fotbollstekniska delen under vinterperioden 
då det fryser och packar ihop sig lättare.  
 
E Cork 
Är expanderad kork som kommer från korkeken. Med detta är produkten 100 % 
ekologisk, förnybar och återvinningsbar. Då den är värmebehandlad suger den 
heller inte åt sig vatten. Tillgången på materialet är begränsat och därför 
kostsamt. Hållbarheten på materialet ifrågasätts vilket kan medföra ytterligare 
kostnader.  
 
XL Turf  

Är en relativ ny produkt som är helt återvinningsbar. Den är dessutom granulatfri.  

Den har en grundplatta och hög stråtäthet. XL Turf använder en Polyolefiner 

blandning som grundplatta. Polyolefiner har en hög beständighet och påverkas 

endast vid extrema temperaturförhållanden.(-90 +110 grader) 
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Mattan som är strå tätaste konstgräsmattan just nu och är mer likt naturgräs än 
andra produkter i segmentet. Stråna är monofibrer som har ett antal stödstrån 
som håller stråna upprätta. 
 
Hybridgräs 
Hybridgräs är ett förstärkt naturgräs som sägs ge en stabilare och mer hållbar 
spelplan. Genom att hållbarheten i det naturliga gräset stärks kan en plan med 
hybridgräs användas ca 3 gånger så mycket som en vanlig naturgräsplan. Livslängd 
på upp till 20 år. Hybridgräs innehåller ca 80 % naturgräs och 20 % konstgräs och 
det sistnämnda fungerar som en armerande grund under naturgräset. Så sporten 
utövas alltså på naturgräs och vid stort slitage tar konstgräset över istället för 
gropar och uppsparkad/uppslagen torv. 
Det finns olika system av hybridgräs på marknaden, men grunden är detsamma 
hos alla leverantörer. En förutsättning för hybridgräsets fortlevnad är värme i 
marken, precis som det är med vanligt gräs. På hybridgräs är kostnadsbilden 
högre vid nyanläggning och klimatet i Västerås ger inte möjligheter till tillväxt 
under vinterperioden.  
 
Profoot 4G 
Profoot 4G är den första av 4: e generationens fotbollsplan som har FIFA 1-star 
och nordiskt certifikat.  Ref. *Rapport Labo FIFA nr 13-814C2.  
Gräset är enkelt och billigt att installera och det behövs ingen påfyllning av 
gummigranulat, därmed reduceras underhållet drastiskt jämfört med andra 
konstgjorda ytor. Konstgräset har en garnkombination av de exceptionella MXSi 
TLT grässtråna och ett hållbart monofilamentgarn. En polymerplast och ett 
filamenttvärsnitt i ett tvåtonat UV-resistent strå som kombineras med tuftning för 
att skapa en hållbar yta. 
 
Palau Hybrid, ett hybridgräs 
Palau Hybrid är precis som det låter ett hybridgräs, det vill säga en kombination av 
konstgräs och naturligt gräs. Naturligt gräs växer upp genom konstgräset och man 
får ett helt optimalt underlag med behaglig svikt och god vattenpermeabilitet. 
Palau Hybrid är anses vara världsledande och FIGC - LND The Italian Football 
Federation har certifierat och godkänt systemet för professionellt spel i Italien 
(nov 2016).  
 
Ultramix 25 N.I  
Ultramix 25 N.I. av typ krullgräs är konstruerad för fotboll, Både för amatörer 
tillika proffs tack vare den specifika FIFAEN, FIGC/LND certifieringar. Systemen för 
ny generation av Sit-in Sport uppfyller de högsta kraven för att säkerställa en 
utmärkt prestanda under alla användningsförhållanden. Se underlag bifogat. 
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Underlag för val av material 
• Enligt de tester som är gjorda utifrån det speltekniska får SBR bäst resultat 

gällande spelegenskaper. 

• Svensk Fotboll har 5 års erfarenhet av GeoFill och knappt 3 års erfarenhet 
E Cork, båda materialen har problem på vintern. (Kommentar av Ingvar 
Björkman, Svensk Fotboll). 

• I Stenungsund har man jämfört en GeoFill med en SBR plan 
produktionsmässigt, ca 200 uthyrningstimmar/år tappar Geoplanen 
mellan nov-feb, övrig tid fungerar den utmärkt förutom att det krävs 
betydligt mer skötsel detta gäller även E Corken. 

• När det gäller TPE, EPDM anses det att båda blir hårda och hala.  
Den första krullgräsplanen läggs nu som försök i Göteborg (inte fullmått). 
Att följa den ska bli intressant. I första läget anpassat för padeltennis 
utomhus. 

• Hybridgräs testerna som SvFF bedriver ska även det bli intressant att följa.  

• Västerås Stad har anlagt en konstgräsplan med krullgräs på Bäckby och 
som kommer att följas upp. 

 

Underlag för val av material i matris 
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SBR 

 

JA JA  JA Bäst i test LÅG   

EPDM 

 

JA JA  JA Kan bli hårt och halt Mellan   

R-EPDM 

 

JA JA  JA Kan bli hårt och halt Mellan   

TPE 

 

JA JA  JA Kan bli hårt och halt Mellan   

GEOFILL 

 

JA NEJ  JA Osäker spel-kvalitet 

vinter 

Mellan 

Hög 

  

E CORK 

 

JA NEJ  JA Osäker spel-kvalitet 

vinter 

Mellan 

Hög 

  

XL TURF 

 

NEJ NEJ  JA Svår bedömd, ny på 

marknaden.               

        

HÖG   

HYBRID 

GRÄS 

NEJ NEJ  JA Osäker spel-kvalitet 

vinter 

HÖG   

PProfoot 

4G 

    Uppgifter saknas    

Palau 

Hybrid 

    Uppgifter saknas    

Ultramix 25 

N.I  

    Uppgifter saknas    
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Kommentar: 
Detta är en översiktlig bedömning. En mer djupgående analys behöver göras av 
utomstående part. Produktblad för respektive material behöver studeras för att få 
kunskap om innehåll av skadliga ämnen i respektive material. 
 

Omvärldsbevakning – hur har andra agerat inom området 
Solna Stad har tagit beslut att byta ut sina konstgräsplaner med GeoFill till SBR då 
mattorna inte uppfyllde den kvalitet som efterfrågas för att behålla rätt 
spelegenskaper på konstgräset. 
Ett flertal kommuner har börjat anlägga konstgräsplaner i E Cork. Borås, Skövde 
och Stockholm för att nämna några. Det som framkommit efter utvärdering är att 
E Cork inte håller bra för fotboll under vinterperioden då materialet fryser och då 
packar ihop sig. 

Gruppens sammanfattning om val av material 

Utifrån stadens handlingsplan för Kemikalier bedöms SBR vara det sämsta 
materialet. Dock så bedöms miljöpåverkan från användandet av granulat av SBR-
typ minska med hjälp av skyddande åtgärder så som filter, granulatfällor och 
avborstningsplatser vid konstgräsplan.  
 
Bedömningen från stadens kemikaliesamordnare bygger på Kemikalie-
inspektionens rekommendation från 2018-05-25. Enligt deras rekommendation 
avråds från att använda granulat som innehåller särskilt farliga kemikalier , sk 
SVHC-ämnen. De anser att användaren ska ha information från leverantören vad 
granulatet och stråna innehåller.Utifrån stadens kemikaliehandlingsplan 
rekommenderas i första hand andra material. Hänsyn bör även tas till vad Svenska 
Fotbolls Förbundet ställer för krav på det speltekniska underlaget. 
 
Gruppens sammanfattning ger grund för att behålla elitplaner med det infill som 
krävs för att erhålla rätt speltekniska kvaliteter som Svenska fotbollsförbundet 
kräver. Gruppens sammanfattning utgår från de åtgärder som gjorts med fällor, 
filter och hårdgjorda ytor tillika den analysrapport som ligger till grund för 
mätningarna av vattenkvalitet av mikroplaster, PAH ämnen och metaller. Det bör 
tas hänsyn till Ecoloops rekommendationer (fler analyser av vad som fastnat i 
filtren (kan vara plast från själva stråna, kläder, sulor mm) samt att det behövs fler 
provtagningar för att verifiera resultatet). För att bedöma andra skadliga ämnen 
behövs ytterligare forskning 
 
De planer som ska betecknas som elitfotbollsplaner är: Råby IP, Hamre IP, 
Ringvallen IP och Wenströmska IP. Övriga planer hanteras som 
breddfotbollsplaner och där ingår även nya planer som planeras i framtiden.  
 
Forskningen och utvecklingen av konstgräsplaner kommer att fortsätta och 
Västerås stad bör hålla sig uppdaterade om det kommer ut nya, av Svenska 
Fotbollsförbundet, godkända konstgrästyper som på sikt kan ersätta även 
elitarenornas konstgräs. 
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Plansituation konstgräs 2019 
 
Anläggning  Årtal Fyllning Ägare Skötsel 
Råby IP  2013 SBR KIF KIFF 
Hamre IP  2007 SBR  KIF  KIFF 
Ringvallens IP  2014 EPDM KIF KIFF 
Wenströmska IP 2008 SBR  KIF  KIFF 
Bäckby aktivitetsyta 2019 Krull KIF KIFF 
Skultuna IP  2011 SBR SKDN SKDN 
Solid Park   2015 SBR Rock Fast. VFSAB 
Fotbollshall  2014 SBR Rock Fast. VFSAB 
Spontanidrottsplatser 
Viksäng  2013 SBR TFF KIFF 
Hamre IP  2014 SBR KIFF KIFF 
Skallberget  2014 SBR KIFF KIFF 
Bäckby  2013 SBR KIFF KIFF 
Barkarö   2013 SBR KIFF BSK 
Önsta Gryta (Kulan) 2008 SBR TFF TFF 
Pettersberg  2008 SBR Mimer Mimer 
Vallby (kulan)  2009 SBR Mimer PEAB
  

Planerade nya etableringar 
 
Som exempel kan nämnas bland annat:  

• Ny anläggning på Bäckby under 2019. Ny granulatfri konstgräsplan, 
omklädningsrum byggs under 2020, läktare, skatepark och basketplan. 

• Byte av konstgräs på Wenströmska IP (elitfotbollsplan) under 2020. Det 
konstgräset flyttas och återanvänds och anläggs på grusplan på Önsta IP, 
den senare kommer också att hyras ut till föreningar. 

• Byte av konstgräs på Hamre IP (elitfotbollsplan) under 2020, där 
återanvändning och flytt av konstgräs planeras till grusplan på Skälby IP, 
den senare kommer också att hyras ut till föreningar. Dessa ”nya” planer 
ska det också sättas filter i brunnar, då granulat kan vara kvar i 
konstgräsmattan. Information kommer att ske med berörda föreningar. 

• När det gäller uttjänta planer som läggs ut som spontanidrottsplaner 
anser MHF att det fortfarande kan finns osäkerheter kring 
spridningsrisker. Det bör noga övervägas vart dessa placeras (med 
avseende på omgivningens förutsättningar). 

 
Allt ovan medför flertal ekonomika tillägg i processen för att följa de riktlinjer 
vi tar fram i handlingsplanen.  
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Sociala hållbarhetsaspekter 
En förutsättning för social hållbarhet är att det råder en samsyn kring vad ett 
välfärdssamhälle ska erbjuda och att det som erbjuds: 

• tillgodoser alla människors grundläggande behov och att de mänskliga 
rättigheterna säkerställs 

• bidrar till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och 
inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet 
och uttryck, ålder och funktionsnedsättning och anpassas och utformas 
utifrån de grupper som har störst behov. 
 

Social hållbarhet har sitt ursprung i Brundtland kommissionens rapport "Vår 
Gemensamma Framtid”. I rapporten definieras hållbar utveckling som "en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov, utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".  Brundtland 
kommissionen betonade att hållbar utveckling inbegriper såväl ekonomiska som 
ekologiska, sociala och kulturella aspekter.  
 
Staden följer FNs globala mål för hållbar utveckling – att skapa en säker och 
hållbar stad. Samtidigt strävar vi även mot alla andra mål vi har satt upp i 
Översiktsplan 2026. Där finns bland annat Utvecklingsprogram Bäckby, där man 
skapat en social agenda som bygger på FNs globala mål. Fokus ligger på att skapa 
bättre sammanhållning, sysselsättning och trygghet. Flera förvaltningar och 
företag är med i programmet. Utvecklingen på Bäckby, och andra enskilda 
stadsdelar, är till gagn för hela Västerås. Genom att fler ska vilja besöka, eller bo i, 
enskilda områden växer hela staden för invånarna. (Anna Sjödin, Västerås Stad).  
 
Om man fokuserar dessa parametrar i rapporten och ser vad som kan ge ett 
mervärde för Västerås stad både ekonomiskt, socialt och med ekologisk hållbarhet 
i utsatta områden i staden kan vi titta på just satsningen på Bäckby. När vi satsar 
på ny konstgräsplan där, med omklädningsrum, läktare, skatepark, basketplan 
med mera – ger det bra samlingsplatser och tillför många värden i en utsatt 
stadsdel. En fotbollsplan, som ger fler aktivitetstimmar per år i och med att det är 
konstgräs, bidrar till sammanhållningen på området och meningsfull 
sysselsättning för barn, ungdomar och vuxna. Det blir en samlingsplats som kan 
bidra till både inkludering och meningsfull aktivitet, till värde för människor och 
föreningar i allmänhet men på Bäckby i synnerhet.   
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Ekonomisk bedömning och investeringsbehov 
 
Under de kommande åren kommer det att behövas ökade ekonomiska resurser 
för att hantera de utmaningar vi står inför gällande ombyggnationer och tillägg på 
befintliga och tillkommande konstgräsplaner.  
 
Kostnader för åtgärder, för att uppfylla handlingsplanen med miljö och kvalitet, 
bör läggas upp i en 3 årsplan. Planering och prioritering bör ske i samarbete med 
MHF och ME.  
 
Här är de kostnadsposter som behöver beräknas för genomförande av 
handlingsplan: 
 

Merarbete och kostnader med anläggande av extra hårdgjorda ytor på befintliga 

anläggningar i ett första skede: 

• Hamre IP  

• Ringvallens IP (där dialog med Vattenfall som handhar ytor som är 
önskvärda som hårdgjorda ytor är beslutande).  

 
Merarbete och kostnader för de 4 st. anläggningar med dagvattenbrunnar, 
granulatfällor och filter, men även fallskydd med lås: 

• Hamre IP 

• Ringvallens IP 

• Råby IP 

• Wenströmska IP 

• Slussningsstationer 

• Större informationstavlor 
 

Andra kostnader:  

• Merarbete och kostnader med uppföljning av hanteringen. 

• Merarbete och kostnader för information både utåt, inåt och till 
föreningslivet. 

• Merarbete och kostnader för Uppföljning/utvärdering och revidering: 
Tillsammans med ME och MHF. 
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Åtgärder 

Är genomfört 

 

• Utifrån Inga inköp av granulatmaterial behövs de kommande åren när vi 
återför och tvättar befintligt material.   

• Tvätt av granulat sker som maskintvätt 2 ggr per år och tvätten sker över 
den spelbara ytan då den även granulaten läggs tillbaka på planen. 
Maskintvätten har filter. Vattnet som används i tvätten hamnar på planen 
efter filtrering.  

• De får inte finnas granulat i ledningar, diken, vattendrag och 
vattendammar. Staden ska därför arbeta för att spridning av granulat 
minskar. Säkerställt med granulatfällor och filter. 
  

• Säkra brunnar med filter och granulatfällor.  
 

• KIFF har gjort en beställning på 10 st. filter för brunnar vid 
konstgräsplaner och som kommer att installeras under första kvartalet 
2018. Därtill är 12 granulatfällor beställda vilka kommer att ge möjlighet 
att utvärdera hur mycket granulat som hamnar i fällorna. Referensarena 
är Råby IP.  
 

• Vid Wenströmska IP, Ringvallen och Hamre IP pågår åtgärder. 
 

• Wenströmska IP har fått 4 st. filter och 15 st. granulatfällor. 
 

• Ringvallen IP har fått 1st. filter och 1st. granulatfälla. 
 

• Hamre IP har en schaktning av gräsytor till hårdgjorda ytor tillsammans 
med iordningställande av 5 st. nya brunnar. Där granulat kan 
återanvändas från plogning av planer. Arenan hade sen tidigare 1 st. filter 
och 1 st. granulatfälla men har kompletterats med 5 st. ytterligare 
granulatfällor. 
 

• Råby IP har kompletterats med 13 st. fällor för de brunnar som angränsar 
till konstgräsplan. 
 

• Vid Ringvallen IP finns i dagsläget väldigt begränsat utrymme för 
hårdgjorda ytor, och kommer att vara en utmaning framåt. 
 

• På Råby IP har en speciell yta vid sidan av konstgräsplanen anordnats där 
spelare kan rengöra sina skor och kläder från granulat. KIF har tagit fram 
ett skyltförslag på detta. Kommer på övriga arenor under 2019-20. 
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• Skylta tydligt om de åtgärder som pågår på idrottsplatserna för att minska 
spridningen av granulat. 
 

• Se till att det kontinuerligt följs upp hur vi hanterar granulat. 
 

• I varje anläggnings skötselplan ska det dokumenteras hur mycket granulat 
som behöver fyllas på, hur mycket granulat som kan återanvändas och 
hur mycket nytt material som behöver tillföras. Det ska dokumenteras hur 
mycket som ansamlats i brunnarna och hur det ser ut runtom planen. 
(Skötsel och drift presenteras i denna handlingsplan i Bilaga 2.) 
 

• Följa den senaste forskning inom detta område. 
 

• Vattenprovtagning på Råby IP som gav ett för konstgräs positivt svar. C Se 
bilaga 1). 

 

• Uppdatera berörda förvaltningar och bolag ME, SFE, KIFF och MHF om 
miljötanken gällande återanvändning eller nytillverkningen eller annat 
material som bidrar till kvalitet i konstgräsplaner. Vad är bäst just nu både 
kvalitets och miljömässigt? 
 
 

Ska genomföras  

 

• Höja kvaliteten på upphandlingar och förfrågningsunderlag för 
konstgräsplaner.  

 

• Utbilda driftpersonal.  
 

• Utbilda och informera våra föreningar och andra aktörer som använder 
våra planer om handlingsplanens tanke och utformning. Ta lärdom från 
andra kommuner typ Kalmar som har fått bra genomslag i deras 
informationsflöde till allmänhet och föreningar. 
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• Vid byten av konstgräs (enligt KIF:s utbytesplan) eller vid nyanläggningar 
ska ny bedömning göras utifrån matrisen för val av material. Matrisen ska 
löpande kompletteras med relevant information. 

 

• Planera för att eventuellt sätta granulatfällor i duschutrymmena. 
Utredning pågår.  I dagsläget inget alternaiv. 
 

• Utreda hur slussningsstationer kan utformas för spelare och maskiner för 
att minska granulat på oönskade ytor. 
 

• Hårdjorda ytor för vinterskötel på de planer som saknar det, typ 
Ringvallen IP. Där vi är beroende av att få använda oss av Vattenfalls 
område. 
 

• Hårdgjorda ytor vid de planer där vi läger begagnat konstgräs. 
 

• Förbereda grusplanerna för granulatfällor och filter där vi planerar att 
lägga begagnat konstgräs. 
 

• Eventuellt dela 1 st. 11 manna plan till 2 st. 7 manna planer för att få mer 
spridning till fler föreningar uti våra stadsdelar, och därmed skapa 
hårdgjorda ytor på ett mer naturligt sätt som minskar kostnader. 
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Rutin Besiktning och mätning av granulat 
(2018 – 2019)  
 

Syfte 
Syftet är att säkerställa att Västerås stad regelbundet besiktar, mäter och 
dokumenterar granulatets rörelser på konstgräsplaner som kan orsaka 
miljöpåverkan. Vidare att Västerås stad får tillförlitligt och verifierbart underlag 
för att kunna få en bedömning av konstgräsplanernas miljö inför framtida 
skötselplaner och investeringar. Besiktningen och mätningen ska också identifiera 
områden i miljöarbetet som kräver korrigering eller förbättring. 
 
Omfattning 
Rutinen gäller alla verksamheter vid konstgräsplaner och ska tillämpas året runt. I 
ett första skede kommer Råby IP att vara referensarena men övriga arenor med 
konstgräs och granulat kommer att tillkomma under kommande perioder i 
enlighet med handlingsplanen konstgräs Västerås stad.  
Tillkommet efter uppföljningsmöte 2018-11-28 är att utforska om det finns 
möjlighet att införa granulatfällor i duschutrymmets 8 st. brunnar i 
omklädningsrummen på Råby IP som är stadens referensarena. Syftet är att då få 
en helhet på granulatets rörelser efter man lämnar konstgräsplanen. 
Mätning på övriga arenors konstgräsplaner kommer att påbörjas 2019. Tabell 
nedan. 
 
Ansvar 
Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen (KIFF), Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen, 
Mälarenergi och Stadsledningskontoret har dokumenterat ner en handlingsplan 
för de betydande miljöaspekterna gällande hantering av granulat. Där står att det 
ska finnas en rutin på hur staden övervakar granulatets rörelser som kan påverka 
miljön. 
För varje konstgräsplan bör det finnas en utsedd ansvarig för rapportering av 
besiktning och mätresultat. KIFF ansvarar för att sammanställa resultaten för 
samtliga konstgräsplaner inom deras ansvarsområde.  
 
Genomförande 

• Handlingsplanens riktlinjer ska användas som bas för hur arbetet 
utvecklas för att nå handlingsplanens mål.  

• Resultatet från mätningar och besiktningar ska användas för att utvärdera 
och bedöma granulatets rörelse samt leda fram till korrigeringar och 
förbättringar. 

• Besiktning och mätning sker varannan månad med start första veckan i 
april 2018 och dokumenteras.  

• Uppgifterna sammanställs därefter i en redovisning och läggs ut på den 
gemensamma samarbetsytan på insidan. 

• Uppgifterna utgör också underlag för att användas i samband vid 
konstgräsgruppens genomgång. 

• Rutinen revideras om det inte kan användas för att bedöma 
miljöprestanda och identifiera områden i miljöarbetet som kräver 
korrigering eller förbättring. 
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2018 

Konstgräsplan Datum Antal brunnar Filter Granulat fällor KG  Liter 

Råby IP 2018-04-03 25 1 12 2,24 kg 3,2 Liter  

Råby IP 2018-06-14 25 1 12 6,65 kg 9,5 Liter  

Råby IP 2018-09-03 25 1 12 3,15 kg 4,5 Liter  

Råby IP 2018-10-30 25 1 12 3,50 kg 5 Liter 

Summa     15,54 kg 22,2 Liter 

2019 

Konstgräsplan Datum Antal brunnar Filter Granulat fällor KG Liter 

Råby IP Mars 25 1 25 9,80 kg 14 Liter * 

Råby IP Juni 25 1  25 2,80 kg 4 Liter 

Råby IP Augusti 25 1 25 4,90 kg 7 Liter 

Råby IP November 25 1 25   

Summa     17,50 kg 25 Liter 

Konstgräsplan Datum Antal brunnar Filter Granulat fällor KG Mängd 

Wenströmska IP Mars 14 4 14 11,90 kg 17 Liter * 

Wenströmska IP Juni 14 4 14 4,90 kg 7 Liter 

Wenströmska IP Augusti 14 4 14 9,80 kg 14 Liter * 

Wenströmska IP November 14 4 14   

Summa     26,60 kg 38 Liter 

Konstgräsplan Datum Antal brunnar Filter Granulat fällor KG Mängd 

Hamre IP Mars 6 1 6 5,60 kg 8 Liter 

Hamre IP Juni 6 1 6 1,75 kg 2,5 Liter 

Hamre IP Augusti 6 1 6 18,20 kg 26 Liter * 

Hamre IP November 6 1 6 1,40 kg 2 Liter 

Summa     26,95 kg 38,5 Liter 

Konstgräsplan Datum Antal brunnar Filter Granulat fällor KG Mängd 

Ringvallen IP Mars 1 1 1 0,35 kg 0,5 Liter 

Ringvallen IP Juni 1 1 1 0,70 kg 1 Liter 

Ringvallen IP Augusti 1 1 1 1,05 kg 1,5 Liter 

Ringvallen IP November 1 1 1 0,35 kg 0,5 Liter 

Summa     2,45 kg 3,5 Liter 

Granulat filter 

mot utgående 
stam 

Asfalterade 

hårdgjorda 

ytor 

Skyltad 

avborstningsyta  

Granulatfällor 
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* På Råby IP:s mars resultat 2019 var det ett högre utfall tack vare att snön 
låg i strängar över brunnarna vid planen när snösmältningen kom igång.  

* I augusti 2019 lade vi tillbaka granulat efter vintern snöröjning på Hamre 
IP och sladdade planen, varav en hel del hamnade runt brunnarna varav ett 
högre resultat vid den mätningen.  

* Wenströmska IP har samma problematik som ovan.
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Skötsel och drift av konstgräsplaner   
Drift- och skötselplaner finns för alla konstgräsplaner och kan se ut som nedan. 
 
DAGLIG/ VECKOVIS SKÖTSEL 

• Sladda konstgräset 2 gånger per vecka, om möjligt sladda mot fibrernas 
riktning för att resa fibrerna. 

• Plocka dagligen bort nötter, snus och övrigt skräp från konstgräset. 

• Variera körmönster för att fördela granulatet jämt över planen, vid 
sladdning åt endast en riktning kommer granulatet flyttas åt ett håll. 
(ojämn fördelning över planen) 

• Var extra varsamt i skarvar och vid linjer, överdriven start, inbromsning 
eller svängar kan skada konstgräset. 

• Kontrollera att linjer och skarvar är hela innan påbörjat arbete. 

• Använda turf däck. 

• Nötter, löv mm. kan med fördel blåsas av från konstgräset för minskat 
slitage. 

• Totalt: 4-6 arbetstimmar per vecka/plan 
 
PERIODVIS SKÖTSEL 

• Harva eller djupborsta konstgräset vid behov eller minst 3 gånger per år 
för att undvika kompaktion i infillen. 

• Ytstäda/ grovrengöring vid mycket smuts eller 3-6 gånger per år.  

• Dressa ut granulat eller kvartssand vid behov, detta utförs med fördel på 
våren. Mät granulatet(infillen) vår/höst för att säkerställa rätt underhåll. 
Årlig mängd ca 1-1,5 ton, vid vinterfotboll 2-3 ton. 

• Eftersträva en så jämn fördelning av granulatet som möjligt, straffområde 
samt mittpartier är extra utsatta för slitage. 

• Säkerställ att redskapet har rätt inställning innan påbörjat arbete och 
kontrollera att redskapet är korrekt kopplat på redskapsbäraren. 

 

VINTERSKÖTSELKONSTGRÄS 
Vinterskötsel av en kontgräsplan är förenat med flera riskmoment. Det är viktigt 
att ha rätt maskinpark och redskap samt utbildade förare för bra skötsel av 
konstgräsplaner. 
 
Snöröjning kan utföras med olika tekniker:  

1.  Plogning 
2. Snöslungning  
3. Lyfta bort 
4.  Borstning 

 
Viktigt att planera noga innan snöröjning påbörjas.  

• Kontrollera konstgräsets skick på hösten, mät infillen och se till att 
tillräckligt med utrymme för snöupplag finns runt planen. Olika tekniker 
får tillämpas vid olika förutsättningar. 

• Undvik snöröjning av planer där staket står för nära spelplanen, tyngden 
från snön kommer knäcka staket med stag. 
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• Fördel om snön kan läggas på en plats där granulatet kan återanvändas till 
våren. 

• Försök förlägga plogningen vid kall och torr snö. Minskar granulat svinnet. 

• Använd alltid snöplog med ställbara hjul eller medar. 

• Dela upp planen i flera mindre zoner för att underlätta plogningen. 

• Lämna 0,5-1,0 cm snö vid plogning, sista snön borstas eller sladdas ut. 

• Används plog med rundstål kan en erfaren förare ploga i topparna på 
fibrerna. Färre moment mindre tidsåtgång. 

• Lyft bort snövallarna till annan hårdgjord yta inom arbetsområdet för att 
undvika återfrysning nattetid i töväder. 

• Om möjligt kör in och ut på planen från olika riktningar för att undvika 
kompaktion. 

• Stäng konstgräset vid snöfall, vi riskerar få isbana om träning tillåts i 
snöfall. Var noga och tydlig i informationen till föreningarna. 

• Om salt ska användas rådgör med leverantör innan saltningen utförs. 
Saltet medför på sikt en hårdare skorpa samt att den bindande effekten 
minskar dräneringsförmågan. 

• Försök förlägga vinterdrift på konstgräsplaner med lite eller ingen skugga 
på grund av isbildning. 

 

Sammanfattning skötsel konstgräs 

Konstgräsen är en värdefull investering som ska underhållas och skötas på ett 
korrekt sätt. Missköter vi underhållet får vi en skenande underhållskostnad efter 
4-5 år. Konstgräs som inte sköts får förkortad livslängd. Fibrerna slits snabbare 
och planen blir hård och ojämn. Det uppstår då behov av att byta konstgräset med 
tätare intervaller vilket medför höga kostnader. 
  
Viktigt vid skötsel är att ytan får en jämn fördelning av granulatet, mittpartiet 
samt straffområde utsätts normalt extra mycket. Om vi inte fyller på med granulat 
blir resultatet att man får lappa och laga konstgräset efter ett par år med höga 
kostnader samt restprodukter som resultat. 
 
En misskött plan riskerar även att få in organiskt material som alger och mossa 
vilket medför en snabb nedbrytning av fibrerna och backingen. Konstgräset 
försvagas och resulterar i fler omläggningar/lagningar. 
 
Utifrån planerad besiktning var tredje månad i granulatfällorna runt planerna 
kommer det att dokumenteras hur mycket granulat som ramlat ner (mängd). Det 
granulatet ska återföras till planen. Rutinen ger oss uppgift om hur mycket 
granulat som kan återföras under året. 
 
En konstgräsplan ska heller inte överarbetas i de mekaniska momenten eftersom 
det sliter på fibrer och skarvar. (Konstgräs ur driftsynpunkt - fritid-kultur 
Stockholm Stad). 
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DRIFTKOSTNADER KONSTGRÄS-NATURGRÄS 
 
Dessa kostnader är ca kostnader framtagna av Stockholm Stad. 
 
Konstgräs 
Personal: 1000 kr i veckan 
Drivmedel: 300 kr i veckan 
Maskin, redskap, reparation 1000 kr i veckan 
Reparation konstgräs 288 kr i veckan 
Granulat EPDM 865 kr i veckan(3 ton epdm/år) vinterdrift. 
Sand 100 kr i veckan 
2500-3000 h. per år 
Totalt: 179 556 per år (3453 kr i veckan) 
 
Naturgräs 
Personal: 2500 kr i veckan 
Drivmedel: 400 kr i veckan 
Maskin, redskap, reparation 1200 kr i veckan 
Förbrukningsmaterial: 3200 kr i veckan 
Nyttjande tid 800-1000 h. per år  
Totalt: 277 400 kr per år (7300 kr per vecka 38 av 52 veckor) 
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Kartor elitfotbollsplaner 
 
Wenströmska IP 

 
 
Råby IP 
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Skultuna kommundelsnämnd 2022-06-13 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr KDNS 2022/00164-1.4.1 

Remissyttrande - Uppdrag för årsplan 2021 att ta fram en 
långsiktig strategi för att minska nedskräpningen och fasa ut 
engångsplaster och fossila plaster (Handlingsplan för en hållbar 
plastanvändning) 

Beslut 

Kommundelsnämnden beslutar enligt kommundelsförvaltningens förslag. 

Reservation 

Kenneth Nilsson (SAKNAR) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 

eget förslag. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige gav uppdrag i Årsplan 2021 till kommunstyrelsen att ta 

fram en långsiktig strategi för en hållbar plastanvändning. En hållbar 

plastanvändning innebär att plast används på rätt plats, i resurs- och 

klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med försumbart läckage1 . 

Denna handlingsplan utgår från befintlig lagstiftning, strategier och mål på 

såväl nationell nivå som inom EU och globalt. 

Skultuna kommundelsnämnd har fått möjlighet att svara på förslaget till 

Handlingsplan för en hållbar plastanvändning i Västerås 2022-2025. 

Yrkanden 

Kennet Nilsson (SAKNAR) yrkar på ändring av ordet klimateffektivt till 

ordet miljöeffektivt i remissdokumentet. 

Proposition 

Ordförande finner att det finns två förslag, dels Kenneth Nilssons 

(SAKNAR) ändringsyrkande och dels förvaltningens förslag om yttrande. 

Ordföranden låter nämnden ta ställning till ändringsyrkandet och finner att 

det avslås.  

Kommundelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag om 

remissyttrande 

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Skultuna kommundelsnämnd 
Rasmus Persson 
Epost: rasmus.persson@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1 (1) 

Datum 

2022-05-31 
Diarienr 

KDNS 2022/00164- 1.4.1  

  

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen Västerås stad 
 

Skultuna kommundelsnämnd 

 

Tjänsteutlåtande - Årsplan 2021, tag fram en långsiktig strategi 
för att minska nedskräpningen och fasa ut engångslast samt 
fossila plaster 

Förslag till beslut 

Skultuna kommundelsnämnd beslutar enligt kommundelsförvaltningens 

förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige gav i Årsplan 2021 i uppdrag till kommunstyrelsen att 

ta fram en långsiktig strategi för en hållbar plastanvändning. En hållbar 

plastanvändning innebär att plast används på rätt plats, i resurs- och 

klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med försumbart läckage1 . 

Denna handlingsplan utgår från befintlig lagstiftning, strategier och mål på 

såväl nationell nivå som inom EU och globalt. 

Skultuna kommundelsnämnd har fått möjlighet att svara på förslaget till 

Handlingsplan för en hållbar plastanvändning i Västerås 2022-2025. 

 

Beslutsmotivering 

Skultuna kommundelsnämnd har uppmärksammat att de uppdrag som riktas 

till nämnden gäller: 

1.2 Beställare av upphandlingar får information om hållbar plastanvändning. 

1.4 Arbeta för att minska onödiga plastartiklar i varuupphandlingar. 

1.8 Genomföra rutin för att ta in dokumentation om innehåll från 

varuleverantörer i samband med ordinarie avtalsuppföljning. 

1.10 Vägledningarna för en hållbar plastanvändning (i denna handlingsplan) 

tillämpas. 

 

Uppdrag samt finansiering som riktar sig till skolverksamhet har ej riktats till 

nämnden trots att denna är huvudman för skolverksamhet inom 

kommundelens geografiska yta. 

Skultuna kommundelsnämnd har därför inget att erinra till förslaget. 
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§ 137 Dnr UAN 2022/00309-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över Handlingsplan för en hållbar 
plastanvändning i Västerås 2022-2025 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar barn-och 

utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 2022-05-03, som sitt eget och 

överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har översänt Handlingsplan för en hållbar 

plastanvändning i Västerås 2022-2025 till bland annat utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden för yttrande. 

Handlingsplanen bidrar till att uppfylla målen i Västerås stads miljöprogram 

och Västerås stads handlingsplan för kemikalier, samt kompletterar stadens 

befintliga handlingsplaner inom miljöområdet.  

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 6 juli 2022. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-

03, lämnat följande förslag till beslut:  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar barn-och 

utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 2022-05-03, som sitt eget och 

överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Carin Lidman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med bifall från ordföranden själv, och att 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt det. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Yttrande Remiss - Handlingsplan för en hållbar plastanvändning 
i Västerås 2022–2025 

Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på att Västerås stad tagit fram 

en handlingsplan vars syfte är att skapa en tydlig styrning och gemensamma 

prioriteringar för en hållbar plastanvändning inom kommunen. Den 

föreslagna handlingsplanen går i linje med stadens övriga handlingsplaner 

för hållbarhet. Handlingsplanen är ett steg framåt för hälsan och miljön. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att handlingsplanen bifalles. 

BUF är även beredd att ta på sig ett samordningsansvar kring genomförandet 

av planen genom Naturskolan, under förutsättning att centrala medel tillförs 

för detta. 

Plastfrågan är viktig att hantera ur ett utbildningsperspektiv. Plastmaterial 

har många negativa effekter på hälsa, miljö och klimat. Produktion och 

förbränning av plast ger stora utsläpp av växthusgaser och driver därmed på 

klimatförändringen. Barn och unga är känsligare än vuxna för påverkan av 

kemikalier och tillsatsämnen som kan läcka från plasten. Plast bidrar stort till 

nedskräpning vilket skapar otrygga miljöer. 

Ungdomar lägger märke till när vi vuxna inte lever som vi lär. Forskning 

visar att klimatångest hos barn och unga ökar när de ser att vuxna inte 

praktiserar det både barn och vuxna vet är bäst (Kajsa Kramming, 2017). Det 

är därför viktigt att det som eleverna lär sig som en del i lärandet för hållbar 

utveckling också följs i den praktiska vardagen på gymnasiet och AMEs 

verksamheter. 

Aktiviteter i handlingsplanen 

Till skolan ska ett informationsmaterial med goda exempel för en hållbar och 

minskad plastanvändning tas fram. Detta för att minska inköp och 

användning av plast med skadliga ämnen och onödig plast, och för att öka 

medarbetarnas kunskap om plastens effekter. Detta ser vi positivt på. 

Möjligheter till källsortering ska ses över i alla stadens verksamheter och 

arbetsplatser, för att öka andelen plast som ingår i en cirkulär ekonomi. Detta 

inkluderar gymnasiets och AMEs verksamheter. 
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Remiss - Handlingsplan för en hållbar plastanvändning i 
Västerås 2022-2025 

Beslut 

Äldrenämnden antar yttrandet daterat den 23 maj 2022 och överlämnar det 

till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Vård och omsorgsförvaltningen har fått möjligheten att vara remissinstans 

avseende Remiss - Handlingsplan för en hållbar plastanvändning i Västerås 

2022–2025. 

Vård och omsorgsförvaltningens (VOF) bedömning är att handlingsplanen är 

relevant och beskriver betydelsen av en långsiktig och hållbar vägledning 

kring inköp, återvinning och ökad kunskap om plastanvändning.  

Vidare är Vård och omsorgsförvaltningen välvilligt inställda till att 

genomföra ett projekt (1:12) kring sjukvårdsmaterial inom vård- och omsorg.  

Men för att genomföra projektet är det viktigare att erhålla adekvat personell 

kompetens, än de 25 000 kronor som respektive förvaltning ska tilldelas 

enligt förslaget. Kompetensen behövs inom områdena upphandling, sjukvård 

och hållbar plastanvändning. Förvaltningen förutsätter därför att staden kan 

tillhandahålla dessa kompetenser till förvaltningen.  Om förvaltningen själv 

ska ta in de kompetenser som erfordras kommer genomförandet bli svårt. 

Förvaltningen kan i nuläget inte uppskatta vilka ekonomiska effekter de 

föreslagna åtgärderna kommer att medföra. Merkostnaderna måste således 

belysas i projektet.  Redan nu kan dock konstateras att de årliga 

rapporteringskraven kommer innebära administration för förvaltningarna.  

Det finns därför anledning att påpeka att förutsättningen för att nämnden ska 

kunna ta sig an denna uppgift och kunna arbeta långsiktigt är att det lämnas 

erforderliga resurser i kommande budgetar. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

Äldrenämnden antar yttrandet daterat den 23 maj 2022 och överlämnar det 

till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Yttrande över handlingsplan för en hållbar plastanvändning i 
Västerås 2022-2025 

 

Inledning 

Handlingsplanens övergripande syfte är att skapa en tydlig vägledning och 

gemensam prioritering för en hållbar plastanvändning inom Västerås stad. 

De övergripande målen i handlingsplanen utgår från fokusområdena; 

 

1. Medvetna inköp – icke nödvändiga inköp ska förebyggas genom 

ökad kunskap samt kravställning vid upphandlingar. En ökad 

medvetenhet bör råda kring onödig plast i verksamheterna samt hur 

användningen kan minimeras och bli mer hållbar. 

2. Ökad materialåtervinning – det ska finnas goda möjligheter för 

återvinning och källsortering inom verksamheterna. Målsättningen är 

ökad plaståtervinning samt en förankring av generell kunskap om 

materialåtervinning.  

3. Sortering samt ökad kunskap om hållbar plastanvändning – 

inriktningen förordar kunskapshöjande aktiviteter om plastens miljö- 

och hälsoeffekter. 

  

Aktiviteterna riktar sig både intern och externt och ämnar nå alla i Västerås.  

Handlingsplanen föreslår att vård och omsorgsförvaltningen ska genomföras 

ett projekt med inriktning på sjukvårdsmaterial. I projektet omfattas 

äldrenämnden (ÄN) samt individ- och familjenämnden (IFN), dock inte 

nämnden för personer med funktionsnedsättning (NF). Enligt förslaget ska 

dessa två förvaltningar erhålla 50 000 kronor för att genomförandet.  Individ 

och familjenämnden (IFN) är dock inte remissinstans gällande 

handlingsplanen för minskad plastanvändning. 

 

Respektive nämnd ansvarar för att handlingsplanen följs upp och ska även 

rapportera aktiviteter, mål samt indikatorer till stadsledningskontoret. 

   

Förvaltningens bedömning och kommentarer 

Vård och omsorgsförvaltningens (VOF) bedömning är att handlingsplanen är 

relevant och beskriver betydelsen av en långsiktig och hållbar vägledning 

kring inköp, återvinning och ökad kunskap om plastanvändning. 

Handlingsplanens mål och fokusområden är väsentliga likväl som 

perspektiven miljöpåverkan på lång sikt och barns extra känslighet. De årliga 

rapporteringskraven innebär dock ökad administration för förvaltningarna.  
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Fokusområde 2 innehåller skrivelsen om att alla verksamheter inom Västerås 

bör ha goda sorteringsmöjligheter såväl inomhus som utomhus, vilket är en 

mycket viktig del i arbetet för en ökad materialåtervinning och sortering nu 

och för kommande generationer. 

 

Inom fokusområde 3 förordas utbildningsinsatser på flera nivåer vilket gör 

att adekvat kunskap om plasters miljöeffekter kommer att nå ut till flera 

genom kommunikation och aktiviteter som bidrar till en ökad medvetenhet 

kring plastanvändning i framtiden. Ambitionen att minimera användningen 

av plast inom områdena skyddsutrustning, medicinsktekniska produkter och 

omläggningsmaterial ska vara känd. 

 

Viss hygien- och skyddsutrustning, medicinsktekniska produkter samt 

omläggningsmaterial av plast är nödvändiga inom verksamheter där hälso- 

och sjukvård bedrivs. Ur smittskyddssynpunkt är viss plast nödvändig för att 

minska risken för smitta och uppfylla hygienkraven som ställs inom hälso-

och sjukvård, enligt Socialstyrelsens föreskrift (2015:10) och 

Smittskyddslagen (2004:168).  

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) gäller vid 

hantering och sortering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården. 

Det finns krav på hantering och destruering av stick-och smittfarligt avfall 

som ska efterlevas.  

 

Det är däremot angeläget att minimera engångsprodukter baserade på fossila 

material i strävan mot en mer hållbar materialanvändning. Två exempel på 

produkter som kan ersättas är hygienunderlägg i plast (till tyg) och 

skyddsrock i plast (till tyg om den är för endast en patient). Byte från plast 

till tyg innebär däremot en ökad tvätthantering.  

 

För att öka kunskapen om hur den använda plasten ska hanteras och 

återvinnas på rätt sätt, förutsätter en stärkt utbildningssatsning, vilket är 

positivt att det finns med i föreslagen handlingsplan. 

 

Lokalt köps all skydds- och omvårdnadsmaterial in, förutom det som 

förskrivits till patient exempelvis dos förpackningar med läkemedel från 

apotek samt det som regionen tillhandahåller i från ett bas sortiment där 

vårdgivare kan beställa hälso- och sjukvårdsmaterial.  

 

Viktiga insatser för minskad plastanvändning är att information för hållbar 

plastanvändning ska delges beställare av upphandlingar kontinuerligt samt 

att vägledningsdokumentet efterlevs.  

 

I handlingsplanens vägledning bör det framgå att viss plast är nödvändig 

eftersom lagrum styr hälso-och sjukvårdens arbetssätt gällande att minska 

smitta, smittspridning och hantera farligt avfall.  

 

Vård och omsorgsförvaltningen är välvilligt inställda till att genomföra ett 

projekt (1:12) kring sjukvårdsmaterial inom vård- och omsorg, men för att 

genomföra projektet är det viktigare att erhålla adekvat personell kompetens, 

än de 25 000 kronor som respektive förvaltning ska tilldelas. Kompetensen 
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behövs inom områdena upphandling, sjukvård och hållbar plastanvändning. 

Förvaltningen förutsätter därför att staden kan tillse att dessa kompetenser 

finns att tillgå för förvaltningen.  Om förvaltningen förutsätts ta in de 

kompetenser som erfordras kommer genomförandet bli svårt. 

 

Något att betänka kring insatsen är att inkludera nämnden för personer med 

funktionsnedsättning (NF), som även inom sitt verksamhetsområde hanterar 

sjukvårdsmaterial. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen har kontaktat individ- och familjenämnden 

(IFN) och IFN har meddelat att de inte är remissinstans gällande 

handlingsplanen för minskad plastanvändning. Däremot har IFN uttryckt en 

önskan om att deras verksamheter ska få ta del av ett eventuellt projekt, då 

de anser sin användning av sjukvårdsmaterial vara förhållandevis liten. 
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