
Motion av Mohamad Hassan (L) om att agera för utfasning av plastpåsar 

I stort sett varje gång vi handlar en vara i en butik bär vi hem den i en plastpåse, och hemma 
samlas plastpåsarna på hög. Faktum är dock att de flesta plastpåsar idag är gjorda av fossila 
bränslen. Påsarna utgör därför ett direkt hot mot vår miljö och vårt klimat. Vi behöver öka 
medvetenheten kring detta problem och sluta använda påsar som direkt belastar miljö och 
klimat. I stället bör vi använda påsar tillverkade i material som bidrar till bättre miljö och klimat. 
Därför vill Liberalerna att Uppsala kommun ska göra en insats; föregå med gott exempel och 
uppmuntra till en utfasning av plastpåsar tillverkade av fossilt material. 

EU arbetar redan idag för att minska användningen av plastpåsar i vårt samhälle, liksom flera 
andra länder och svenska kommuner. Enligt ett direktiv vill EU minska förbrukningen av 
plastpåsarna med målet 90 påsar per person år 2019. Ett antal av de europeiska länderna har 
redan infört olika typer av förbud mot plastpåsar inom handeln för att nå målet och/eller för att 
bidra till en bättre miljö och ett bättre klimat. Att agera för utfasning av miljöfarliga plastpåsar är 
alltså inget som skulle vara begränsat till just Uppsala kommun, utan på många håll arbetar man 
redan aktivt med saken. Snarare är det anmärkningsvärt att just Uppsala kommun inte varit 
steget före, med tanke på att kommunen aspirerar på att vara en ledande klimat- och 
miljökommun och har jobbat medvetet med bland annat de skärpta klimatmålen, som 
Liberalerna stödde, som en väg för att nå dit.  

Runt om i världen kan vi hitta såväl stora dagligvarukedjor som Tesco i Storbritannien, som 
länder som Sydafrika, Rwanda, Taiwan, Bangladesh, Kenya, delar av Indien samt i huvudstäder 
som Paris som infört succesiva förbud i syftet att minska användning av plastpåsar.  

Projektet ”Jakten på plasten” som bedrivs inom klimatprotokollet är ett mycket viktigt 
långsiktigt projekt. Liberalerna vill att Uppsala kommun föregår med gott exempel och vidtar 
åtgärder för att minska användningen av plastpåsar tillverkade av fossilt material och ha som 
ambition att 2019 ha övergått till att enbart använda påsar tillverkade av förnybart material. Om 
Paris och många andra länder kan, så kan även Uppsala.  

Mot denna bakgrund yrkar Liberalerna: 

Att Uppsala kommun under 2017 inleder ett aktivt arbete för att inom kommunens samtliga 
enheter byta ut plastpåsar som är producerade av fossilbränsle mot klimat- och miljösmarta 
alternativ.  

Att Uppsala kommun inom ramen för klimatprotokollet verkar för att näringslivet i Uppsala 
tillämpar samma principer som nämns i första att-satsen.  

Att Uppsala kommun senast 2019 enbart använder påsar/kassar som är tillverkade av förnybara 
material.  
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