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§ 108

Motion 24-2019 om att plastbanta
Region Norrbotten
Dnr 3039-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten bedriver redan idag ett aktivt arbete för att reducera miljöfarlig plast i sina verksamheter, ett arbete som ska fortsätta. Att ersätta all
dagens plast med fossilfri plast skulle innebära en stor ekonomisk fördyring.

Sammanfattning
Christina Snell Lumio (V) anför i en motion att plast har blivit en av vår tids
stora miljöfrågor som inte bara förstör inte våra hav och vattendrag, utan
också försämrar även vår miljö. Motionären yrkar därför på att Region Norrbotten ska starta ett arbete för att plastbanta och därmed minska användningen av plast samt sanera verksamheten från hälso- och miljöfarlig plast.

Ärendets behandling under sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
All plast är inte ”dålig” plast. Det är viktigt att ha ökat fokus på återvinningsbar plast och att reducera emballage/förpackningar i plast. Enligt
Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna 2019 har Region Norrbotten
blivit bättre på materialåtervinning och ligger i topp i riket. Regionen arbetar
långsiktigt med att byta icke fossilfri plast till fossilfri plast. Vissa plaster går
heller inte att ersätta eftersom det inte finns alternativ som fungerar i vårdverksamhet.
Inom hälso- och sjukvårdsverksamhet är användningen av engångskläder
(till exempel plastförkläden) betydande. Region Norrbotten arbetar aktivt
med att reducera andelen miljöfarlig plast i verksamheten. Regionen arbetar
till exempel med giftfria väntrum som innebär att aktivt arbeta för att ta bort
hälso- och miljöfarlig plast från väntrum för barn och unga. Region Norrbotten deltar också i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) referensgrupp
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angående avtal kring kvalitetssäkrade (ur hälso- och miljösynpunkt) ”belöningsleksaker”.
Beslutsunderlag:
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