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Nr. 45 Motion av Emma Wallrup 
m.fl. (alla V) om ökad insamling av 
mat-avfall 
KSN-2013-1080 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen i ärendet. 
 
Maria Gardfjell och Frida Johnsson (båda MP) 
reserverar sig till förmån för att kommunstyrelsen 
ska föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

”att Uppsala kommun ska ha som målsättning 
att 60 procent av matavfallet ska källsorteras 
2018, 
 
att vid informationsinsatser både lyfta upp 
möjligheten att få ökad insamling till biogas 
samt att minska matsvinnet: Det senare kan 
samordnas med den kampanj som Livsme-
delsverket har ett regeringsuppdrag att ge-
nomföra, samt 
 
att därmed besvara motionen.” 

 
Ilona Szatmári Waldau (V) reserverar sig enligt 
bilaga A. 
 
Uppsala den 15 januari 2014 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ceci-
lia Forss, Liv Hahne, Mats Gyllander (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch Thor (KD), Mar-
lene Burwick, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmári Waldau 
(V). 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk, Louise Landerholm Bill (alla M), 
Peter Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia 

Rezai (båda S), Rickard Malmström (MP) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Emma Wallrup med flera (alla V) har i motion, 
väckt den 26 augusti 2013, yrkat att kommun-
fullmäktige ger Uppsala Vatten och Avfall AB i 
uppdrag utreda om papperspåsar skulle öka in-
samlingen av matavfall samt att en större infor-
mationskampanj genomförs i syfte att öka insam-
ling av matavfall och övrig källsortering. Ären-
dets bilaga 1 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden (MHN) och Uppsala Vatten och 
Avfall AB. Bilaga 2 och 3 
 
Båda remissinstanserna anser att vi behöver  
förbättra insamlingen av matavfall.  
 
MHN skriver att de i sitt yttrande över förslaget 
till ny renhållningsordning framhållit att målet 
för utsortering av matavfall är lågt satt. I två olika 
rapporter från Avfall Sverige (rapport B2009:01 
och U2011:4) konstateras att insamling av mat-
avfall i papperspåse ger större utsorteringsgrad än 
insamling i plastpåse eller majsstärkelsepåse. 
Detta kan delvis förklaras med att insamling i 
papperspåse ger en tydlig signal om att plast inte 
hör hemma i denna fraktion. MHN konstaterar 
också att information är en viktig komponent och 
en färskvara i strävan att få matinsamlingen att 
fungera. Om en särskild informationskampanj, 
såsom föreslås i motionen, är effektiv kan inte 
nämnden bedöma. 
 
Uppsala Vatten och Avfall AB skriver att insam-
ling av matavfall är en prioriterad fråga. Ansva-
ret för att få sorteringen att fungera vilar dock på 
flera aktörer varav fastighetsägarna är den vik-
tigaste. Under de senaste åren har arbetet avseen-
de kommunikation för att förbättra sorteringen av 
matavfall kraftigt förstärkts. Det huvudsakliga 
budskapet har varit att kommunicera nyttan med 
sorteringen, bland annat genom den återkomman-
de kampanjen Tack för maten, via tidningen In-
formation och Inspiration samt via webben. 
 
Bolaget har i samverkan med fastighetsägarna 
påbörjat ett större projekt i stadsdelen Gottsunda 
med syfte att förbättra sorteringen av avfall med  
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särskilt fokus på matavfall. Projektet syftar, ut-
över att förbättra sorteringen, också till att utgöra  
 
en pilotstudie som förväntas kunna besvara frå-
gan hur mycket vi kan förbättra sorteringen med 
hjälp av information.  
 
En förändring av insamlingssystemet genom att 
utsorteringen ska ske i papperspåse är en stor och 
kostsam förändring och bolagets avsikt är att av-
vakta resultatet från sorteringskvalitetsprojektet i 
Gottsunda innan eventuella förändringar av in-
samlingssystemet övervägs. Om det går att för-
bättra sorteringen av matavfall genom att för-
stärka och förändra kommunikationen så är bo-
lagets uppfattning att detta är att föredra framför 
systemförändringar.  
 
Föredragning 
Kommunstyrelsen instämmer i att vi behöver öka 
och förbättra matinsamlingen. Uppsala kommun 
samlar idag in ca 40 procent av matavfallet. Det 
finns kommuner som samlar in ca 60 procent.  
 
Matavfall är en förutsättning för den lokala bio-
gasproduktionen och ett sätt att ta tillvara resur-
ser. Det är angeläget att öka insamlingen för att 
möta ett ökat behov och förväntat minskat in-
flöde av matavfall från andra kommuner.  
 
Kommunstyrelsen anser att Uppsala Vatten och 
Avfall AB har ett långsiktigt och väl genomtänkt 
kommunikationsarbete. Motionärernas förslag att 
genomföra en större informationskampanj för att 
öka matinsamling och öka källsortering generellt 
bedöms inte tillföra något som inte redan finns 
idag.  
 
Kommunstyrelsen delar Uppsala Vatten och 
Avfalls mening att det är klokt att avvakta en 
utredning av huruvida papperspåsar skulle öka 
matinsamlingen tills dess att informationsinsat-
sen i Gottsunda är avslutad. Därefter kan ställ-
ning tas om systemförändringar kan komma att 
behöva genomföras för att förbättra källsorte-
ringen och mer specifikt matinsamlingen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut 
 
 

 
Bilaga A 
Reservation (V) 
 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för bifall 
på motionen samt för bifall till Miljöpartiets  
andra attsats om informationsinsatser. 
 
I kommunstyrelsen röstade vi ja till Miljöpartiets 
förslag om att Uppsala kommun ska ha som mål-
sättning att 60 % av matavfallet ska källsorteras 
2018. Detta för att kommunstyrelsen redan be-
slutat att avslå Vänsterpartiets förslag. 
 
Vi menar att källsorteringen i Uppsala kommun 
måste öka. Ett sätt att göra det är att införa att 
källsortering sker i papperspåsar som Uppsala 
Vatten och Avfall distribuerar. Kommuner som 
har insamling i papperspåsar har en högre insam-
lingsprocent. Ett mål om 60 % av matavfallet är 
lågt satt, insatser som ökar källsorteringen ännu 
mer behövs. 
 
Ilona Szatmári Waldau (V) 
 


















