
Översta steget – minskad användning av plast var ett arbetspaket inom ett större projekt om att minska plast- 
användandet som finansierades av Naturvårdsverket. Projektet drevs av Länsstyrelsen Skåne och Hållbar Utveckling Skåne. 
Maria Larsson från Marla Miljödialog har varit projektledare och coach åt kommunerna. De kommunala verksamheterna har 
haft var sin delprojektledare.

Arbetet med att minska avfallsmängderna har tagit fart hos deltagarna i 
projektet Översta steget – minskad användning av plast. Bland annat har 
användningen av engångshandskar, engångshaklappar och engångsdrickor 
minskat. Deltagarna i Översta steget lyfter fram att projektet har medfört 
förändrade rutiner och minskad arbetsbelastning. Engagemanget hos perso-
nalen har ökat och projektet har upplevts som roligt och meningsfullt.

Projektet genomfördes under 2019–2020 med  
fokus på att minska plastavfallet i kommunala 
verksamheter. Vårdhemmet Varagården i Bjuv  
arbetade bland annat med rutiner för användning av  
engångshandskar för att minska användningen av 
plast, vilket trots Coronapandemin har medfört 
en minskad användning med cirka 600 handskar i 
veckan. Det blir cirka 31 000 handskar per år, vilket 
motsvarar en minskad användning med cirka 12 
procent, och därmed lika stor minskning av avfallet 
från engångshandskar. Totalt sett har Varagårdens 
restavfall minskat med 24 procent, vilket dels beror 
på bättre utsortering av organiskt avfall, dels på en 
minskad mängd avfall i form av engångsprodukter, 
förpackningar med mera.

Skolkök i kommunerna Eslöv och Lund har också 
deltagit i Översta steget för att minska mängden 
plastavfall. I Eslöv har det bland annat resulterat 
i att man fattat beslut om att inte skicka med en-
gångsdrickor på utflykter. Det blir 39 000 färre 
förpackningar av engångsdricka per år och lika 
många sugrör, förutsatt att barnen inte tar med 
sig engångsdrickor hemifrån. Skolorna informerar 
föräldrarna om att barnen ska ta med sig egen 
vattenflaska och varför de ska göra det. I Lund har 
det gjorts en inventering av vilken plast som finns 
i köken. Inventeringen har utgjort underlag för nya 
rutiner och en handlingsplan för att minska mängden 
plast samt för att få bort farliga ämnen i den plast 
som köps in framöver.

För mer information kontakta Maria Larsson, Marla Miljödialog eller Helena Thelander, Hållbar Utveckling Skåne
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