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Hanteringsordning för utfasning av engångsartiklar i
plast
Arbetsmarknadsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Social- och omsorgsnämnden
Äldrenämnden
Överförmyndarnämnden

Bakgrund
I kommunfullmäktiges beslutade budget för 2020 (Dnr KS 2019-388) ingår ett
kommungemensamt strategiskt uppdrag att minska konsumtionen av
engångsartiklar i plast. Samtliga nämnder uppdras att minska användning och
inköp av engångsartiklar i plast, samt inte förlänga eller teckna nya avtal för
sådana produkter. I de fall engångsartiklar i plast inte kan undvikas ska inköpt
plast bestå av förnybar eller återvunnen plast. Denna hanteringsordning anger
de huvudsakliga stegen för hur detta går till.
Engångsartiklar som utgår
Från och med den 1 januari 2020 kommer nedanstående artiklar att tas bort
från kommunens e-handel, och kan därmed inte längre köpas in.
 Plastbägare1
 Tallrikar och bestick2
Engångsartiklar som tas bort eller minskar
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Varje förvaltning ska senast den 31 mars 2020 identifiera och genomföra
åtgärder för att ta bort, eller kraftigt minska, användningen av samtliga
engångsartiklar i plast inom det egna ansvarsområdet. Detta gäller för
nedanstående artiklar samt ytterligare plastartiklar av relevans (exempelvis

Ta bort plastbägare på toaletter, plastbägare kan i andra sammanhang ersättas med
porslinsmuggar/glas alternativt pappmuggar
2 Ersätt med porslinstallrikar och bestick i rostfritt stål, alternativt engångstallrikar i papp och
engångsbestick i trä
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plastmappar/plastfickor och gummibandsmappar). Identifierade åtgärder ska
delges kommunledningsförvaltningen (miljöstrateg Erika Weddfelt).
 Förkläden
 Handskar
 Skoskydd
 Plastpåsar/säckar3
Uppföljning av åtgärderna ska ligga till grund för nämndernas rapportering av
det strategiska uppdraget i sina delårsrapporter.
Ändrade upphandlingskrav för engångsartiklar
För de plastartiklar som inte är möjliga att undvika ska upphandlingskrav
ställas för att minska klimatpåverkan från dessa. Detta kommer att ske vartefter
nya upphandlingar sker. Som stöd finns miljöstrateg Erika Weddfelt och
upphandlingsstrateg Daniel Czitrom tillsammans med Upphandlingscenter.
Utbildningsdag
Under våren 2020 kommer en utbildningsdag kring plast att erbjudas, inom
ramen för projektet Jakten på plasten (www.jaktenpaplasten.se). Innehållet i
denna utgår från verksamheternas behov. Återkoppla gärna era önskemål till
projektledare, utvecklingsstrateg Lise-Lotte Järvinen, senast den 31 oktober.
Kontaktuppgifter
För information och stöd i arbetet, kontakta nedanstående personer:
Erika Weddfelt, miljöstrateg
(Erika.Weddfelt@linkoping.se, 013-20 75 98)
Lise-Lotte Järvinen, utvecklingsstrateg / projektledare Jakten på plasten
(Lise-Lotte.Wallberg-Jarvinen@linkoping.se, 013-20 64 51)
Daniel Czitrom, upphandlingsstrateg
(Daniel.Czitrom@linkoping.se, 013-29 48 61)

Mikael Borin
Biträdande Kommundirektör
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