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Motion 
Klimatsmart stad – lätt att göra rätt 

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Även de små förändringarna i 
vardagen kan göra stor skillnad i vårt miljöarbete, när de görs av många.  

Skellefteå kommun har ett mål i avfallsplanen som säger att senast 2022 ska 
mängden restavfall minska, från dagens 196 kg per invånare, till 135 kg per 
invånare. För att nå detta mål krävs ökad källsortering. 

I många kommuner sorterar man avfall direkt när det slängs ute på stan. Det finns 
en mängd olika varianter; papperskorgar med flera kärl eller sopkärl för olika typer 
av avfall. Här ligger Skellefteå kommun efter. Idag slängs det avfall, som genereras 
på stan, i klassiska soptunnor utan källsortering. Det är mycket omodernt. 

Vi menar att kommunen ska vara långt framme och jobba aktivt för en renare stad. 
Det stärker Skellefteås attraktivitet och minskar otrygghet. Detta kräver att alla 
hjälpas åt och att det ska vara lätt att göra rätt. 

För att underlätta källsortering bör kommunen introducera kärl för sorterat avfall 
längst gågator/stråk i centrala stan. Detta bör vidare kopplas till organisationen Håll 
Sverige rents standardisering och nationella program med färgkoder för att göra det 
lättare för alla att göra rätt.  

Dessutom bör kommunens se över placeringarna av de centrumnära 
miljöåtervinningsstationerna, för att möjliggöra för människor att sortera färgat och 
ofärgat glas, plast- och pappersförpackningar, restavfall samt returflaskor och 
aluminiumburkar, mm. 

Målet måste vara att källsortering på allmänna platser på sikt ska bli lika självklar 
som i hushållen. 

Mot bakgrund av detta föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar: 

 Att samhälsbyggnadsnämnden får i uppdrag att, i samband med införandet av 
fastighetsnära insamling, introducera kärl för sorterat avfall längst gågator/stråk i 
centrala stan. 

 Att samhälsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till en 
centrumnära miljöåtervinningsstation för de vanligaste fraktionerna tex glas, 
papper och plast. 
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