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§ 88 Handlingsplan för mikroplaster
Dnr KS 2018/485

Ärendebeskrivning
Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster i Trelleborgs kommun –
Projekt mikroplaster, skickades på remiss till samtliga nämnder och kommunala
bolag under våren 2018. Kommunstyrelsen yttrade sig 2018-05-30 KS §180.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om reviderad version 2018-08-14 (SBN
2018/104 § 137). Kommunstyrelsen beslutade att återremittera handlingsplanen till
samhällsbyggnadsnämnden för komplettering av beskrivning av kostnader för
genomförande. 2018-11-07 §307. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-1218 (§217) att skicka handlingsplanen på remiss till samtliga nämnder och bolag för
inhämtning av kostnadsberäkning. Föreligger nu beskrivning av kostnadsberäkning
för åtgärder där kommunstyrelsen är ansvarig för genomförande.

Beredning
Syftet med handlingsplanen är att starta upp det lokala arbetet med att minska och
begränsa spridningen av mikroskräp, mikroplaster och farliga kemiska ämnen till
miljön i Trelleborgs kommun. Spridningen av mikroskräp, mikroplaster och farliga
kemiska ämnen i miljön anses vara ett av de största hoten mot en ekologiskt hållbar
utveckling. Handlingsplanen har sin grund i bland annat det nationella
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och de lokalt antagna miljömålen. Dessutom finns
även kemikaliefrågor integrerade i 8 av de 17 globala målen för Agenda 2030.
Handlingsplanen är även ett led i arbetet med kommande Lokal Kemikalieplan för
Trelleborgs kommun.
Handlingsplanen består i huvudsak av tre delar; en inledande del, flertalet
delprojekt med tillhörande åtgärder och avslutningsvis en beskrivande del som
förklarar varför vi ska arbeta med att ta bort mikroplaster från miljön.
Handlingsplanen avslutas med referenser.
I bilagd tjänsteskrivelse redogörs konsekvensbeskrivning, kostnadsbeskrivning för
kommunstyrelsens aktiviteter i handlingsplanen samt analys enligt barnchecklistan.
Vidare redogörelse för ärendet finns i Samhällsbyggnadsnämndens beslut om
återremiss av handlingsplanen som även innefattar bilagorna A-C.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara samhällsbyggnadsnämnden med yttrandet.
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