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Svar på motion från Thomas Andersson m.fl. (C) om
användandet av engångsartiklar i fossilbaserad plast
Ärendebeskrivning
Centerpartiet i Region Jämtland Härjedalen yrkar att regionen från 2020 fasar ut
användande av engångsartiklar i fossilbaserad plast som ej är nödvändiga utifrån
behov av smittskydd, patientsäkerhet eller andra verksamhetskritiska anledningar.
Vid tillverkning av plast används huvudsakligen två fossila råvaror; råolja och
naturgaskondensat. Omkring fyra procent av världsproduktionen av råolja går till
plastframställning. Användningen av förnyelsebara råvaror vid tillverkning av plast
har dock ökat på senare tid och benämns ofta biobaserad plast.
Inom hälso- och sjukvården är plast ett dominerande material, men används även,
som i övriga samhället, till en mängd olika produkter. Framställning av fossila
råvaror bidrar till klimatpåverkan och om produkterna sen inte kan återvinnas utan
går till förbränning bidrar det också till klimatpåverkan. I vissa upphandlingar har
biobaserad plast efterfrågats av regionen, men det sker inte systematiskt då resurser
för djupare marknadsanalyser, som då behövs, saknas.
Det är dock viktigt ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt att regionens
verksamheter kritiskt granskar användandet av engångsartiklar och minskar s.k.
slöserier. Regionen har inte resurser att göra s.k. innovationsupphandlingar, men
där det finns alternativ på marknaden är det miljömässigt motiverat att så långt
möjligt upphandla produkter av förnyelsebara råvaror som även helst kan
återvinnas.
Regionen kommer i närtid att göra en översiktlig analys över de produkter som
upphandlas och beställs via förrådsenheten med syfte att identifiera möjliga
åtgärder för att minska avfallsmängden och öka återvinningen. Den analysen
tillsammans med att nyttja kunskapen i befintliga nätverk mellan regioner och
landsting kan ge en grov marknadsanalys över i vilka tillämpningar biobaserad plast
finns på marknaden samt var plast fullgott kan ersättas med annan förnyelsebar
råvara. Utifrån det så kan man ta fram ett arbetssätt och rutin för att så långt
möjligt upphandla produkter av förnyelsebara råvaror. Det är dock viktigt att även
väga in andra miljöaspekter i produktens livscykel såsom möjlighet till
materialåtervinning i de avvägningar som görs.

Tjänsteskrivelse

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår
1. Motionen bifalls
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram arbetssätt och rutiner för att
successivt, så långt möjligt, fasa ut produkter baserade på fossila råvaror
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