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Yrkande angående – Undertecknande av 
Eurocities Plastics Declaration  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Göteborgs Stad undertecknar Eurocities Plastics Declaration. 
2. Kretslopp och vattennämnden få i uppdrag att samordna Göteborgs Stads uppföljning 

av åtagandena i Plastics Declaration och rapportera till Eurocities. 

Yrkandet 
Göteborg stad har sedan länge arbetat för att åtgärda problemen med plast i miljön och i 
december 2020 antogs en ny avfallsplan där detta ingår.  

Kretslopp och vattennämnden föreslår att Göteborgs Stad undertecknar Eurocities 
Plastics Declaration, samt att nämnden blir ansvarig för uppföljning och rapportering. 
Undertecknandet av deklarationen innebär att Göteborgs Stad förbinder sig att genomföra 
ett antal åtgärder som enligt kartläggning redan återfinns i strategier, pågående arbete 
eller planerade projekt inom samtliga åtgärdsområden. Åtagandet innebär därför i princip 
en sammanställning av det arbete som redan pågår. Genomförandet av åtgärder bedöms 
även ha en potential att minska kostnader för till exempel nedskräpning och insamling av 
plastavfall. Med minskad nedskräpning upplevs staden som ren och snygg vilket är en 
vinst i sig.  

Vi gör samma bedömning som Kretslopp och vattennämnden; att undertecknandet av 
deklarationen är ett bra sätt att samverka internationellt kring plast. Arbetet blir ett sätt att 
dela stadens erfarenheter och inspireras av och jämföra sig med andra städer. 
Undertecknandet signalerar också att Göteborg tar problemen med plastavfall på allvar 
och aktivt arbetar för att motverka dem. I dagsläget har 24 städer skrivit under 
deklarationen. Vi anser att Göteborgs Stad ska bli nummer 25. Göteborg ska vara en 
föregångare inom miljö- och klimatområdet och vi ser därför positivt på att Göteborg stad 
tar en ledande roll inom arbetet mot plast inom EUROCITIES-samarbetet.  
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Yrkande angående – Undertecknande av 
Eurocities Plastics Declaration. 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att avsluta ärendet och inte skriva under avtalet 
Eurocities Plastics Declaration. 

Yrkandet 
Sverigedemokraterna motsätter sig att Göteborg skriver under avtalet Eurocities Plastic 
Declaration. Som stadsledningskontoret förtjänstfullt redovisar så uppfyller Göteborgs 
kommun redan (genom sitt omfattande miljöarbete) i realiteten så gott som samtliga delar 
och kan således utan större omställning skriva under avtalet. Avtalet skulle leda till en 
något ökad administration för inte minst Kretslopp och vatten som skulle få ansvar att 
regelbundet samla in, sammanställa och redovisa stadens arbete och resultat inom ramen 
för avtalet. 

Sverigedemokraterna ifrågasätter dock tydligt den faktiska nyttan för stadens 
skattebetalare tillika medborgare av att skriva under ett avtal och därefter lägga tid, 
pengar och resurser på något staden redan gör fullt ut, utan den extra kostnad och 
administration som följer med ett undertecknande.  
Det gäller som bekant att vara ytterst varsam och sparsam med varje inbetald skattekrona. 

Att inte skriva under avtalet skulle även innebära en miljövinst genom att staden aldrig 
behöver sända personrepresentanter till olika möten och representationstillställningar.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2021-04-15 
 

 
  
 
 
Ärende nr: KS 2021-04-21, 2.2.5, Dnr: 0457/21 
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Undertecknande av Eurocities Plastics 
Declaration  
 

Stadsledningskontoret överlämnar undertecknandet av Eurocities Plastics Declaration till 
kommunstyrelsen, utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning 
Kretslopp och vattennämnden föreslår att Göteborgs Stad undertecknar Eurocities 
Plastics Declaration. Kretslopp och vattennämnden föreslår även att nämnden får i 
uppdrag att samordna Göteborgs stads uppföljning av åtagandena och rapportera till 
Eurocities.  

Nätverket Eurocities har i samverkan med Oslo bjudit in städer i Europa att åta sig att 
arbeta mot plastföroreningar genom att skriva under Plastics Declaration. Att signera 
Eurocities Plastics Declaration betyder att Göteborgs Stad förbinder sig att genomföra ett 
antal åtgärder inom fem områden. Plast har en betydande miljöpåverkan på land och i 
vatten både lokalt och globalt.  

Enligt kretslopp och vattennämndens kartläggning har Göteborgs Stad strategier, 
pågående arbete eller planerade projekt inom samtliga åtgärdsområden varför åtagandet i 
princip innebär en sammanställning av det arbete som redan pågår.  

I enlighet med Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad så är 
det kommunstyrelsen som beslutar om deklarationer som föreslås antas inom ramen för 
aktuella organisationer. 

Stadsledningskontoret bedömer att de åtaganden som följer med undertecknandet av 
Plastics Declaration ligger i linje med stadens arbete inom miljö och avfall och i enlighet 
med stadens inriktning för arbetet inom Eurocities. Stadsledningskontoret överlämnar 
undertecknandet av Eurocities Plastics Declaration utan eget ställningstagande. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kretslopp och vattennämnden gör bedömningen att kostnaden för att skriva under och 
genomföra de åtaganden som ingår i Plastics Declaration inte innebär några större extra 
kostnader. Åtgärderna ligger inom det som planeras inom genomförandet av den nya 
regionala avfallsplanen, nytt miljö- och klimatprogram och pågående projekt. 
Genomförandet av åtgärder bedöms också ha en potential att minska kostnader för till 
exempel nedskräpning och insamling av plastavfall 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-03-29 
Diarienummer 0457/21 
 

Handläggare  
Sara Pettersson 
Telefon: 031-368 00 55 
E-post: sara.pettersson@stadshuset.goteborg.se  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (4) 
   
   

Samordning och uppföljning bedöms av kretslopp och vattennämnden utgöra ett mindre 
antal timmar. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Åtagandena i Plastics Declaration bedöms ligga i linje och stärka arbetet för att nå den 
regionala avfallsplanen och det kommande miljö och klimatprogrammet. 

Bedömning ur social dimension 
Nedskräpning förknippas ofta med otrygga miljöer. Åtaganden enligt Plastics Declaration 
kan minska nedskräpningen i staden vilket är positivt ur en social dimension.  

 

Bilagor 
1. Kretslopp och vattennämndens handlingar 2021-02-10 § 33 

2. Eurocities Plastics Declaration för undertecknande 
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Ärendet  
Kretslopp och vattennämnden föreslår att Göteborgs Stad undertecknar Eurocities 
Plastics Declaration. Kretslopp och vattennämnden föreslår även att de får i uppdrag att 
samordna Göteborgs Stads uppföljning av åtagandena och rapportera till Eurocities.  

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stads inriktning för Eurocities anger att stadens deltagande i Eurocities syftar 
till att nyttja möjligheter till omvärlds- och intressebevakning, verksamhetsutveckling 
genom nätverksarbete samt utbyte av kunskap och erfarenheter med andra städer.  

I enlighet med Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad är det 
kommunstyrelsen som beslutar om deklarationer som föreslås antas inom ramen för 
aktuella organisationer. 

Eurocities bjuder in städer för att underteckna Plastics Declaration (Eurocities 
Environment Forum Declaration on curbing plastic waste and littering). Plastics 
Declaration arbetades fram mellan Eurocities och Oslo till år 2019 då Oslo var 
miljöhuvudstad.  

Eurocities samarbetar med World Wildlife Fund (WWF) genom initiativet Plastic Smart 
Cities för att starta en global rörelse för att motverka plastens negativa inverkan på 
miljön, samla åtaganden och lyfta fram åtgärder som genomförs av städer, företag och 
nationella regeringar.  

Inom Eurocities finns ett miljöforum och en av forumets arbetsgrupper fokuserar på 
avfall. Kretslopp och vattennämnden deltar aktivt i denna arbetsgrupp för Göteborgs 
Stads räkning.  

Eurocities Plastics Declaration 
Genom att signera Plastics Declaration förbinder sig Göteborgs Stad att genomföra ett 
antal åtgärder inom följande områden:  

• utveckla strategier, handlingsplaner och fastställa tidsbundna mål för att avsevärt 
minska plastföroreningar i staden och rapportera om framsteg fram till år 2021, 

• genomföra åtgärder för att eliminera eller avsevärt minska användningen av onödiga 
plastprodukter och konsumtion, särskilt i vår egen kommunala verksamhet, och 
främja korrekt hantering av avfall och förhindra skräp i staden, 

• samarbeta med lokala företag och industrin för att stimulera en snabb omvandling 
från konsumtion av engångsplast till hållbara produkter, 

• öka medvetenheten bland medborgarna om de problem som orsakas av plastavfall 
och främja lösningar genom samarbete med lokala intressenter, 

• upprätta system för separat insamling av allt plastavfall. 

Enligt förvaltningen kretslopp och vattens kartläggning har Göteborgs Stad strategier, 
pågående arbete eller planerade projekt inom samtliga åtgärdsområden varför åtagandet i 
princip innebär en sammanställning av det arbete som redan pågår. 

Kretslopp och vattennämnden bedömer att undertecknandet är ett bra sätt att samverka 
internationellt kring plast. Arbetet blir ett sätt att dela stadens erfarenheter och inspireras 
och jämföra sig av och med andra städer. Undertecknandet signalerar också att Göteborg 
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tar problemen med plastavfall på allvar och aktivt arbetar för att motverka dem. I 
dagsläget har 24 städer skrivit under deklarationen. 

Kretslopp och vattennämnden har identifierat att följande förvaltningar behöver bidra i 
arbetet med en mindre insats: miljöförvaltningen, inköp och upphandling, park och natur 
och konsument och medborgarservice. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Kretslopp och vattennämnden bedömer att staden har ett pågående arbete inom åtagandet 
samt att det är en mindre arbetsinsats att samla ihop och återrapportera till Eurocities.  

Kretslopp och vattennämnden föreslår att de får uppdraget att samordna uppföljningen. 
Stadsledningskontoret bedömer att det är i linje med nämndens uppdrag att samordna 
implementeringen och uppföljningen av avfallsplanen. Övriga berörda förvaltningar i 
staden medverkar genom att följa upp arbetet i de olika arbetsområdena och rapportera till 
kretslopp och vattennämnden. Åtagandena kommer inte i sig kräva några ytterligare 
handlingsplaner då det i huvudsak handlar om att samla ihop och rapportera kring sådant 
som redan är i linje med befintliga beslut. 

Kretslopp och vatten har haft dialog med sekretariatet på Eurocities angående 
tidsaspekten för återrapportering. Om Göteborgs Stad undertecknar deklarationen 2021 
behövs ingen återrapportering göras förrän 2022.  

Stadsledningskontoret bedömer att de åtaganden som följer med undertecknandet av 
Plastics Declaration ligger i linje med stadens arbete inom miljö och avfall och i enlighet 
med stadens inriktning för arbetet inom Eurocities.  

Stadsledningskontoret överlämnar undertecknandet av Eurocities Plastics Declaration 
utan eget ställningstagande. Om kommunstyrelsen väljer att besluta om ett 
undertecknande så bör kretslopp och vattennämnden, i enlighet med nämndens förslag, få 
ansvar för samordning av uppföljningen till Eurocities.  

 

 

Magnus Sigfússon 

Direktör Samhälle och omvärld 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-02-10 

§ 33, 0079/21 

Eurocities Plastics Declaration 
 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

1. Kretslopp och vattennämnden föreslår att Göteborgs Stad genom 

kommunstyrelsen undertecknar EUROCITIES Plastics Declaration. 

2. Kretslopp och vattennämnden föreslås få i uppdrag att samordna 

Göteborgs Stads uppföljning av åtagandena i Plastics Declaration och 

rapportera till EUROCITIES. 

3. Kretslopp och vattennämnden översänder förslaget om undertecknande till 

kommunstyrelsen. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2021-01-25 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen  

Miljö- och klimatnämnden 

Inköp och upphandlingsnämnden  

Park och naturnämnden 

Nämnden för konsument och medborgarservice 

 

Dag för justering 

2021-02-10 

 

Vid protokollet 

Kretslopp och vattennämnden 

 
  

Sekreterare 

 

________________________ 

Emilia Dahlstedt 

 



 

 

Kretslopp och vattennämnden 

 
  

Göteborgs Stad Kretslopp och vattennämnden, protokollsutdrag 2 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande 

 

________________________ 

Claes Johansson 

 

Justerande 

 

________________________ 

Jöran Fagerlund 
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Undertecknande av EUROCITIES Plastics 
Declaration  

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden föreslår att Göteborgs Stad genom 

kommunstyrelsen undertecknar EUROCITIES Plastics Declaration. 

2. Kretslopp och vattennämnden föreslås få i uppdrag att samordna 

Göteborgs Stads uppföljning av åtagandena i Plastics Declaration och 

rapportera till EUROCITIES. 

3. Kretslopp och vattennämnden översänder förslaget om undertecknande till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Plastavfall är ett betydande globalt problem som inte minst påverkar den marina 

miljön.  Nätverket EUROCITIES, som Göteborgs Stad deltar i, bjuder in städer i 

Europa att åta sig att arbeta mot plastföroreningar genom att skriva under Plastics 

Declaration. Att signera EUROCITIES Plastics Declaration betyder att Göteborgs 

Stad förbinder sig att genomföra ett antal åtgärder inom fem områden.  

Enligt förvaltningen Kretslopp och vattens kartläggning har Göteborgs Stad 

strategier, pågående arbete eller planerade projekt inom samtliga åtgärdsområden 

varför åtagandet i princip innebär en sammanställning av det arbete som redan 

pågår. 

Kretslopp och vatten bedömer att undertecknandet blir ett bra sätt att dela stadens 

goda erfarenheter och inspireras av aktiviteter i andra städer och föreslår att 

Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att samordna uppföljningen av 

åtagandena i staden. Kretslopp och vatten bedömer att kostnaderna för detta 

endast innebar arbetskostnader på 52 timmar per år. I övrigt sker arbetet med 

deklarationens åtaganden inom ramen för befintligt arbete i staden. Kretslopp och 

vattennämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Göteborgs Stad 

undertecknar Plastics Declaration. 

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

Bilagor 

1. EUROCITIES Environment Forum Declaration on Curbing Plastic Waste 

and Littering 

Kretslopp och vatten 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-01-25 

Diarienummer 0079/21 

 

Avdelningen Stadsutveckling 

Karin Nielsen 

Telefon: 031-368 74 68 

E-post: karin.nielsen@kretsloppochvatten.goteborg.se 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om att föreslå för kommunstyrelsen 

att Göteborgs Stad ska underteckna EUROCITIES Plastics Declaration och att 

Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att samordna Göteborgs Stads 

uppföljning av åtagandena i Plastics declaration och rapportera till EUROCITIES. 

Beskrivning av ärendet 

 

Bakgrund 

Eurocities är ett nätverk av 190 städer i 39 länder som representerar 130 miljoner 

människor. Nätverket samarbetar, delar kunskap och samordnar aktiviteter av 

gemensamt intresse för städerna. Eurocities arbetar med integration, lokal 

ekonomi, miljö, offentliga utrymmen och globala utmaningar. Bland annat finns 

ett miljöforum och en arbetsgrupp för avfall där Göteborgs Stad deltar genom 

Kretslopp och vatten. 

Plastavfall är ett betydande globalt problem som inte känner några gränser. Varje 

år hamnar runt 8 miljoner ton plast i haven. Marint skräp skadar över 600 marina 

djurarter. En annan uppskattning är att det kommer att vara mer plast än fisk i 

haven år 2050 om inget görs.  

Plastavfall samlas i stora skräpkontinenter i världshaven Den största i Stilla Havet 

är nu tre gånger så stor som Frankrike. Skräpet spolas också upp på land. I 

Sverige finns en hot-spot på västkusten. Skräp motsvarande fem fulla badkar 

spolas i land på Bohuskusten varje timme. Bara i Kosterhavets nationalpark 

plockas 20 ton skräp per år till en kostnad av 1 miljon kronor.  

Plasten som hamnar i havet och på land försvinner inte, utan finfördelas istället till 

så kallad mikroplast. Mikroplasten hamnar i marina djur och till slut kan den 

landa i oss människor via maten. Mikroplast fungerar som en magnet för 

kemikalier där de binds upp till höga koncentrationer. 

Dessutom hotar utsläppen av växthusgaser från plastens livscykel samhällets 

förmåga att hålla den globala temperaturökningen under 1,5° C. 

EUROCITIES har samarbetat med World Wildlife Fund (WWF) genom initiativet 

Plastic Smart Cities för att starta en global rörelse för att motverka plastens 

negativa inverkan på miljön, samla åtaganden och lyfta fram åtgärder som 

genomförs av städer, företag och nationella regeringar.  

 

EUROCITIES Plastics Declaration bjuder in städer i Europa att åta sig att arbeta 

mot plastföroreningar. Dessa åtaganden kartläggs och god praxis delas på en 

global plattform: www.plasticsmartcities.org. Ingen enskild lösning eller enskild 

aktör kan vända de skador som redan orsakats av plast, men tillsammans kan vi 

utveckla strategier och handlingsplaner för att hantera detta växande 

miljöproblem. Att signera EUROCITIES Plastics Declaration betyder att 

Göteborgs Stad erkänner de negativa effekterna av plastavfall på hälsa och 

ekosystem, och att staden välkomnar EU:s antagande av EU-direktivet om 

engångsplast för att minska marin nedskräpning. 

 

 

http://www.plasticsmartcities.org/
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Vad innebär det för Göteborgs Stad? 

Genom att signera EUROCITIES Plastics Declaration förbinder sig Göteborgs 

Stad att genomföra ett antal åtgärder inom fem områden:  

1. utveckla strategier, handlingsplaner och fastställa tidsbundna mål för att 

avsevärt minska plastföroreningar i staden och rapportera om framsteg 

fram till år 2021, 

2. genomföra åtgärder för att eliminera eller avsevärt minska användningen 

av onödiga plastprodukter och konsumtion, särskilt i vår egen kommunala 

verksamhet, och främja korrekt hantering av avfall och förhindra skräp i 

staden, 

3. samarbeta med lokala företag och industrin för att stimulera en snabb 

omvandling från konsumtion av engångsplast till hållbara produkter, 

4. öka medvetenheten bland medborgarna om de problem som orsakas av 

plastavfall och främja lösningar genom samarbete med lokala intressenter, 

5. upprätta system för separat insamling av allt plastavfall. 

Enligt förvaltningen Kretslopp och vattens kartläggning har Göteborgs Stad 

strategier, pågående arbete eller planerade projekt inom samtliga åtgärdsområden 

varför åtagandet i princip innebär en sammanställning av det arbete som redan 

pågår. 

Det arbete Göteborgs Stad bedriver eller kommer att bedriva och som påverkar 

mängden plastavfall är: 

• Arbetet med att implementera den nya regionala avfallsplanen 

Göteborgsregionen minskar avfallet (träder i kraft 2021) som innehåller 

målet att minska plastavfallet per invånare med 50 procent till 2030 jämfört 

med 2020 

• Arbete med nytt Miljöledningssystem (träder i kraft 2021) 

• Arbete med nytt Miljö- och klimatprogram (träder i kraft 2021) 

• Uppdrag från kommunfullmäktige i januari 2020 (§ 7, 0265/19) om att 

genomföra samtliga åtgärder i utredningen "Minska användningen av 

engångsartiklar i Göteborgs Stad" 

• Ett projekt för minskad användning av engångsartiklar, "Säg JA! Till lunch 

i egen låda" - ett samarbete mellan Park och Naturnämnden, 

Avenyföreningen och Innerstaden. 

• Göteborgs Stads kanal för hållbara livsstilar GreenhackGBG  

• Kommunikationsmaterialet ”30 sätt att minska ditt avfall”, framtaget av 

Kretslopp och vatten, www.goteborg.se/minskadittavfall  

• Projektet Engångsfritt Kulturkalas 

• Separat insamling av plastavfall som förutom genom 

producentansvarssystem för förpackningar också finns tillgängligt på 

återvinningscentralerna. 

 

  

http://www.goteborg.se/minskadittavfall
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Uppföljning och kostnader 

Uppföljningen av EUROCITIES Plastics Declaration sker genom en mall där 

nuläget för de olika arbetsområdena skall beskrivas. EUROCITIES kontaktar 

ansvariga handläggare för uppföljning under år 2021, och 12 månader efter det att 

deklarationen signerats.  

Kostnaderna för Göteborgs Stad innebär kostnader för arbetad tid, vilket estimeras 

till 36 timmar per år för samordning och kartläggning av nuläget inom de olika 

arbetsområdena och 16 timmar för sammanställning av uppföljningen.  

  

Medverkande nämnder 

Det är förankrat med följande nämnder att medverka i Göteborgs Stads åtagande: 

• Kretslopp och vattennämnden (samordna uppföljningen) 

• Miljö- och klimatnämnden 

• Inköp och upphandlingsnämnden  

• Park och naturnämnden 

• Nämnden för konsument och medborgarservice 

Eftersom Kretslopp och vatten kommer att ansvara för att samordna 

avfallsplanens uppföljning och i detta inbegrips att följa upp mål och åtgärder för 

att minska och samla in plastavfall samt nedskräpning föreslås att Kretslopp och 

vatten samordnar uppföljningen av åtagandena i Plastics Declaration och 

rapporterar till EUROCITIES, medan övriga parter medverkar genom att följa upp 

arbetet i de olika arbetsområdena och rapportera till Kretslopp och 

vattennämnden.  

Förvaltningens bedömning 

Kretslopp och vattennämnden bedömer att undertecknande av Plastics Declaration 

blir ett bra sätt att samverka internationellt kring plastfrågan i ett forum som 

staden redan använder för samverkan i andra frågor. Undertecknandet blir ett sätt 

att dela stadens goda erfarenheter och inspireras av aktiviteter i andra städer. 

Genom att underteckna deklarationen signalerar staden tillsammans med andra 

städer i Europa att Göteborg tar problemen med plastavfall på allvar och aktivt 

arbetar för att motverka dem. Undertecknandet ger även en möjlighet till 

jämförelse med andra städer. 

Kretslopp och vatten bedömer att kostnaderna för förvaltningen som följer av 

undertecknandet av Plastics Declaration endast innebär kostnader för arbetad tid 

för samordningen av uppföljningen, vilket uppskattas till 52 timmar per år. I 

övrigt sker arbetet med deklarationens åtaganden inom ramen för befintligt arbete. 

Enligt Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad är det 

kommunstyrelsen som beslutar om antagande av deklarationer, avsiktsförklaringar 

och liknande inom ramen för aktuella organisationer/nätverk så därför föreslår 

Kretslopp och vattennämnden att kommunstyrelsen beslutar att Göteborgs Stad 

undertecknar Plastics Declaration. 



 

 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 5 (5) 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Genomförande av åtaganden enligt Plastics Declaration kan minska stadens 

kostnader för att nedskräpning, inköpskostnader för engångsmaterial och 

kostnader för insamling av plastavfall. Kostnaden för genomförande av 

åtagandena enligt Plastics Declaration faller under redan beslutade åtaganden om 

att implementera den regionala avfallsplanen och miljöledningssystemet samt 

redan pågående projekt och processer, med undantag av samordning av 

uppföljning av åtaganden vilket uppgår till en begränsad kostnad motsvarande 

ungefär 52 arbetstimmar per år. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Genomförande av åtaganden enligt Plastics Declaration väntas bidra till att nå 

målen i den regionala avfallsplanen om att halvera plastavfallet per invånare och 

att skräp på marken ska minska med 50 procent till 2030 jämfört med 2020. Det 

väntas också bidra till att nå klimatmålen i stadens miljö- och klimatprogram och 

till nationella och internationella klimatmål.  

Undertecknande av Plastics Declaration knyter också an till stadens miljöstyrning 

genom miljöledningssystemet och genomförandet av åtgärder i stadens utredning 

om att minska engångsartiklar. 

Bedömning ur social dimension 

Åtaganden enligt Plastics Declaration kan minska nedskräpningen i staden vilket 

minskar befolkningens olägenheter på grund av nedskräpning. En långsiktig 

minskning av negativ hälsopåverkan genom spridning av mikroplaster kan vara en 

ytterligare social dimension av åtaganden enligt Plastics Declaration. 

Expedieringskrets 

Kommunstyrelsen  

Miljö- och klimatnämnden 

Inköp och upphandlingsnämnden  

Park och naturnämnden 

Nämnden för konsument och medborgarservice 

 

 

 

 



 

 

 

E U R O C I T I E S  E N V I R O N M E N T  F O R U M  
D E C L A R AT I O N  O N  C U R B I N G  P L A S T I C  WA S T E  

A N D  L I T T E R I N G  

The need for action 

It is clear that the problems associated with plastic waste are considerable and far 

reaching. The United Nations estimates that only 9% of plastic is recycled globally, while 

60% of the estimated 8.3 billion tonnes of plastic manufactured since the 1950s has ended 

up in either landfill or the natural environment. As plastic production is set to increase 

from the current production of 300 million tonnes per year, so too will the volume of 

plastic waste.  

Plastic pollutes the natural environment and severely affects ecosystems. Toxic substances 

associated with plastic particles enter the food chain and ultimately are consumed by 

humans. In addition, greenhouse gas emissions from the plastic lifecycle threaten the 

ability of the global community to keep global temperature rise below 1.5°C. A holistic 

approach is necessary to combat these challenges, addressing the issue at source and 

working across value chains as well as addressing citizens’ behaviour.   

The role of cities 

Plastic waste does not respect national borders and is a global problem that requires 

international solutions across several sectors and actors of the value chain, including local 

authorities. Cities are using their purchasing power to phase out single-use plastics and 

encouraging the use of recycled plastics in products. Cities play a key role in better 

collection and treatment of plastic and many are improving waste collection and 

management practices. Cities are striving to increase public awareness of consumption 

patterns, mobilising clean-up initiatives and collaborating with the business sector on the 

development of alternative products. 

  



 

 

 

Commitment to curb plastic waste and littering 

The city of ___________________ recognises the negative impacts of plastic waste on 

health and ecosystems. We welcome the EU’s adoption of the EU Directive on single–use 

plastics to reduce marine litter and commit to considerably reduce the harmful impact of 

plastic waste and littering on ecosystems by: 

- developing strategies, action plans and setting time-bound targets to significantly 

reduce plastic pollution in our cities, and report on progress by 2021 

- implementing measures to eliminate or significantly reduce the use of unnecessary 

plastic products and consumption, especially in our own municipal activities, and 

promote correct handling of waste and prevent littering throughout our cities 

- working with local business and industry to incentivise a rapid transformation from 

consumption of single-use plastics to sustainable products 

- raising awareness amongst citizens of the problems caused by plastic waste and 

promoting solutions through collaboration with local stakeholders 

- establishing systems for separate collection of all plastic waste  

 

City:         Signature: 

 

 

 

Date:         Position: 
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