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Motion. Panta mera!  Återvinningen ska öka av aluminiumburkar 

och plastflaskor.  

Insänd av Lars Åberg, Ålidhem-Sofiehems s-förening 

 I Sverige pantas det drygt 1,6 miljarder burkar och PET-flaskor vilket är bra för miljön. Över en 

miljard burkar säljs i Sverige och 90 % återvinns.  För PET- flaskor säljs det cirka 600 miljoner 

PET-flaskor i Sverige. Där är återvinningsgraden lägre mellan 73-92%. Att panta innebär att det 

blir en minskad nedskräpning av vår natur och hushållning av mänskliga och materiella resurser 

på lång sikt. 

Vid köp av PET-flaskor eller burkar så betalas en pantavgift som du får tillbaka när du pantar.  

Då det gäller miljöarbete har det visat sig att bästa sättet att styra samhället mot ett mera 

hänsynstagande av vår natur är pengar ett bra incitament.  Som exempel på miljöskatter: 

Energiskatt på bränsle, fordonskatt och skatt på kadmium i handelsgödsel. Vilket gör att den 

miljöskada syns i priset och påverka de val som konsumenter och producenter gör.  

För att öka återvinningsgraden i Sverige skulle en ökning av pantavgiften vara en del av 

lösningen. Samt att utöka plastförpackningar som det är pant på. För i grunden har du lovat att 

lämna tillbaka förpackningen via pantavgiften. För då skulle allmänheten ”orka” mer att panta sin 

burk/PET-flaska. Med ökning av pantavgiften skulle kanske allmänheten ta bort känslan av att 

vara snål som står där och pantar eller plockar upp alumninburken från marken. 

Jag förslår därför att Umeå arbetarekommuns representantskap ska arbeta för: 

Att panten på aluminiumburkar blir fyra kr. 

Att panten på stora PET-flaskor blir fem kr. 

Att lägsta pant blir tre kr. 

Att det görs en utredning hur samhället ska utöka återvinningsgraden av förpackningar. Är pant 

den rätta vägen? 

Lars Åberg 

Umeå, 2018-11-01 

Ålidhem-Sofiehems s-förening 

 

Förslag till motionssvar: Panta mera! Återvinningen ska öka av 

aluminiumburkar och plastflaskor 

 

Arbetarekommunens styrelse håller med och delar motionärens syn på vikten att panta mera och 

ökad återvinning i samhället. Pantsystemet bidrar till ett hållbart samhälle och genom ökad 

återvinning och minskad nedskräpning kan man säkerställa att värdefullt material återvinns sparar 

således energi. 

 

Motionären vill att återvinningen ska öka av aluminiumburkar och plastflaskor genom att öka 

pantpengen som är incitament i själva pantsystemet och börjar med att beskriva den nuvarande 

situationen i Sverige gällande återvinningen av både aluminiumburkar och plastflaskor.  
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Den statistik som motionären nämner stämmer överens med det som Returpack och många 

andra har uppgett. ”Returpack är samlingsnamnet för de båda bolagen Returpack-Burk Svenska 

AB och Returpack-Pet Svenska AB. De två bolagen ansvarar för aluminiumburkar respektive 

PET-flaskor med pant.”(1) 

 

”Returpacks uppgift är att informera om pantsystemet, administrera ekonomin samt samordna 

återtagningen av pantförpackningar så att systemet fungerar i alla led. Returpack ägs till 50% av 

Sveriges Bryggerier, 25% av Svensk dagligvaruhandel 25% av Livsmedelshandlareförbundet 

(SSLF).” (1. 

 

Det är viktigt att hålla i minnet att det finns en regeringsförordning om retursystem för 

plastflaskor och metallburkar. Förordningens mål är att Sverige ska nå 90% återvinning av både 

aluminiumburkar och plastflaskor. Dessutom finns det kontrollsystem som delas mellan 

Jordbruksverket och kommunerna. 

 

”Såväl Jordbruksverket som kommunerna är tillsynsmyndigheter enligt retursystems- 

förordningen och myndigheterna har därför ett delat ansvar för att det utförs operativa 

kontroller.”(2) 

 

Det viktigt att komma ihåg att pantsystemet är en ”win-win” för alla inblandade och att Sverige 

tillhör bland de bästa länderna i världen när det gäller återvinning. Sverige tillhör också de 

länderna som gör flest utredningar både statligt t.ex. via Jordbruksverket och andra myndigheter 

samt privat t.ex. via olika universitet som gör utredningar om både sophanteringen och 

återvinningen i allmänt 

 

Motionären vill att man ska öka panten på aluminiumburkar till fyra kr jämfört med dagens en kr. 

Samt vill motionären att stora PET-flaskor ska ge fem kr i pant och att man ska öka små plast 

flaskor t.ex. 50 cl flaskor till tre kr. Som nämndes innan fungerar dagens pantsystem bra och man 

har i stort sätt nått de mål som regeringen har utsätt; 90% av både aluminiumburkar och 

plastflaskor. 

 

Man kan hålla med motionären att pantpengen kan vara ett incitament (vilken den redan är) som 

kan öka återvinningen i helhet men samtidigt är det är viktigt att det inte slår tillbaka mot 

konsumenterna om man ökar för mycket eller för fört. Ökningen måste följa samhällets 

utveckling, ser man att det är svår att nå det förordningen vill så kan det finnas utrymme att öka 

pantpengen i en rimligt takt. Men som det ser ut idag så når Sverige 90% målet i både 

aluminiumburkar och plastflaskor, och har ibland rent av överträffat det. Så frågan är hur viktigt 

är det att Umeå arbetarekommuns representantskap ska arbeta för den ökning som motionären 

förslår i denna motion, speciellt när pantsystemet fungerar så bra som det gör. När det gäller den 

4:de punkten vill motionären att det görs en utredning av hur samhället ska utöka 

återvinningsgraden av förpackningar. Som nämndes ovan tillhör Sverige redan de länder i världen 

som gör flest utredningar gällande sophantering och återvinning.  

 

Med anledning av ovanstående föreslås Ak-styrelsen föreslå representantskapet besluta 

 

att avslå motionen 
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1 https://pantamera.nu/pantsystem/varfor-pantar-vi/att-panta-ar-miljosmart/ 

2 https://www.svenskdagligvaruhandel.se/wp-content/uploads/jordbruksverkets-rapport-om-

retursystemet-for-dryckesforpackningar.pdf 

 

Motion: Få Sametinget till Ubmeje  
Insänd av Robin Enander, Nydalahöjdens s-förening 
 
Sametinget är dels ett folkvalt organ för samerna i Sverige, dels en myndighet. Sedan 1994 har det 
funnits tankar inom Sametinget att bygga en parlamentsbyggnad. Flera beslut om olika orter har 
tagits minst två gånger och en design på byggnad existerar utifrån en designtävling från ca 1998.  
I beslut vid Sametingets plenum i Saxnäs valdes att utvärdera tre olika orter för placeringen av 
Sametingets parlamentsbyggnad. De tre orterna är Kiruna, Vilhelmina och Östersund.  
 
Sametingets kansli har funnits i Kiruna sedan Sametinget skapades 1993, tillsammans med 
parlamentsbyggnader i Norge och Finland innebär det att samtliga samiska parlament har sin 
huvudort inom nordsamiskt område. Som följd finns en vilja att placera det svenska Sametingets 
parlamentsbyggnad på sydsamiskt område hos vissa framträdande röster i Sametinget. 
  
För Sametinget som myndighet är det centralt att kunna rekrytera kompetent personal, det 
innebär att orter som Östersund och Umeå med universitet har stora fördelar i konkurrensen om 
parlamentsbyggnaden. Skillnaden mellan Umeå och Östersund är framförallt att Umeå är beläget 
mitt i Sapmi, i sydsamiskt/umesamiskt område med goda förbindelser.  
 
För Umeå skulle placeringen av Sametingets parlamentsbyggnad innebära en ökad samisk 
närvaro, ökade möjligheter att rekrytera personal till den samiska förskolan, fler arbetstillfällen 
dels på myndigheten men även kopplat till besökandes vistelse i Umeå.  
 
Yrkande:  
• Att Socialdemokraterna Umeå verkar för att uppmärksamma Sametinget på Umeås optimala 
läge.  

• Att Socialdemokraterna verkar för att Sametinget placerar sin parlamentsbyggnad  i Umeå  

• Att Nydalahöjdens socialdemokratiska föreningen antar motionen som sin egen och skickar den 
till Umeå arbetarekommun.  
 
Signatur: Robin Enander  
Bifallen av Nydalahöjdens socialdemokratiska förening 2018-11-03 

Förslag till motionssvar: Få sametinget till Ubmeje 

Som motionären beskriver så har det varit en lång process för att få till en parlamentsbyggnad för 

Sametinget. Man gick ut med en förfrågan till kommuner för att anmäla sitt intresse under 2016 

och de fick därefter komma in med information. I den processen valde Umeå kommun att ställa 

sig bakom Vindelns och Granös intresseanmälan till Sametinget med ett letter of support, där vi 

tryckte på närheten till Umeå, bra kommunikationer och universitetets roll bland annat.  

https://pantamera.nu/pantsystem/varfor-pantar-vi/att-panta-ar-miljosmart/
https://www.svenskdagligvaruhandel.se/wp-content/uploads/jordbruksverkets-rapport-om-retursystemet-for-dryckesforpackningar.pdf
https://www.svenskdagligvaruhandel.se/wp-content/uploads/jordbruksverkets-rapport-om-retursystemet-for-dryckesforpackningar.pdf
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I den fortsatta processen har Vindeln fallit bort som alternativ. I maj 2018 beslutades vid 

Sametingets plenum i Saxnäs att Östersund och Vilhelmina vid sidan om Kiruna skulle fortsätta 

utredas vidare som säte för Sametingets parlamentsbyggnad. Beslut väntas tas i början på 2019.   

Det finns utrymme att lyfta Umeås fördelaktiga läge samt betydelsen för Umeå som kommun och 

förvaltningsområde om Sametingets parlamentsbyggnad förläggs här. Däremot är det styrelsen 

uppfattning att det är svårt att komma in nu, sent i processen.  Skulle frågan lyftas från 

Sametinget står vi till förfogande, men det är av stor vikt att det i så fall görs i dialog med de 

andra kommunerna i Västerbotten, framförallt Vindeln och Vilhelmina, samt förankras 

lokalpolitiskt.  

Med bakgrund i detta föreslår vi att motionen ska anses besvarad.   

 

Motion Offentlig scen på Mariehemsängarna  
Insänd av Oscar Sedholm & André Arnqvist, Nydalahöjdens s-förening 
 
Antalet scener för mindre etablerade akter i Umeå har minskat över de senaste tio åren. Många 
mindre scener har stängts ner och idag är det betydligt svårare för mindre akter att nå ut. Det 
gäller både att privata aktörer stängt ner och att arrangemang som lyft mindre akter avslutats.  
 
Exempel på de platser som tidigare funnits för mindre band, som ändå kräver en något större 
scen, är Scharinska Villan, Kulturnatta, Umeå Open och Verket. Umeå har också färre 
studentpubar idag än tidigare - något som en gång var en grogrund för många band. Denna 
utveckling har i stort förändrat möjligheterna för amatör-akter att ta steg att etablera sig, och har 
gjort så att det i huvudsak de professionella akterna som får ta plats i Umeå.  
 
Med Umeås fortsatt starka befolkningsökning och nybyggen på Olovsdal och Tomtebo Strand 
finns ett behov av nya platser för kulturutövning. Södra sidan av Mariehemsängarna är en 
utmärkt punkt att tillgodose behov både för Berghem, Mariehem, östra Campus och 
Nydalahöjden, som dessutom ligger i närheten av två av Umeås större nuvarande 
kulturarrangemang: Brännbollsyran och Ubmejen Biejvieh (Samiska Veckan). En satsning på en 
permanent, eller mobil musikscens anläggning på denna plats skulle därför innebära en klar 
förstärkning av både Umeås nuvarande kulturliv och en tillväxtpotential inför framtiden.  
 
Vi yrkar att:  
1. … en offentlig, kommunal scen upprättas på Mariehemsängarnas södra sida.  

2. … Socialdemokraterna i Umeå antar motionen som sin egen och verkar i dess anda.  
 
Oscar Sedholm & André Arnqvist  
Bifallen av Nydalahöjdens socialdemokratiska förening 2018-11-03 

 

Förslag på svar på motion Offentlig scen på Mariehemsängarna 

Motionärerna yrkar på att en offentlig kommunal scen upprättas på Mariehemsängarnas södra 

sida, och att en sådan kan vara endera permanent eller mobil.  
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Motionen argumenterar bl.a utifrån att det saknas sådana möjligheter i området, samt att en sådan 

satsning skulle innebära en förstärkning som gynnar det befintliga kulturlivet samtidigt som det 

ger möjligheter till tillväxt för framtiden.  

Socialdemokraterna har under lång tid valt att prioritera kulturlivet och den kulturverksamheten 

som bedrivs i kommunen genom att satsa både på föreningslivet och olika kulturinstitutioner. 

När det gäller föreningslivet ger kulturnämnden stöd till studieförbund, festivaler och föreningar.  

För oss Socialdemokrater är det viktigt att det satsas på ett kulturliv som är öppet och tillgängligt 

för alla och över hela kommunen, samt att amatörkulturen både främjas och stöttas. Det är så vi 

kan trygga en återväxt ifråga om aktiva kulturutövare, och det är så vi främjar deltagande i 

kulturellt skapande, inte bara besök på evenemang som åhörare/åskådare. 

Vi vill se ett livaktigt kulturliv och att kulturarrangemang görs tillgängliga i hela kommunen. Bl a 

kommer det till uttryck i att kulturnämnden med riktat ekonomiskt stöd vill uppmuntra till 

arrangemang och aktiviteter i stads- och kommundelar.  

Vad gäller anläggningar/scener som används av en mindre grupp utövare finns dock en viss 

restriktivitet. Här ser vi gärna att befintliga lokaler görs tillgängliga och i högre grad kommer till 

användning. När det gäller de östra stadsdelarna och Mariehemsområdet finns i närområdet 

tillgång till ett antal skolor som inrymmer scener/lokaler som kan nyttjas. När ombyggnaden på 

Mariehems centrum och den tidigare fritidsgården är klar kommer en mindre scen att återigen 

vara tillgänglig. 

Det är dock inget nytillskott, och inte heller utomhusscener, vilket vi uppfattar att motionen 

föreslår. En eller flera sådana skulle öka möjligheterna till fler sommararrangemang, 

professionella som amatörakter. Vi kan också se en potential utöver möjligheten för fler 

aktiviteter än musikevenemang. 

På samma sätt som tillgången till idrottsytor lockar såväl organiserad som spontan verksamhet 

kan förekomst av fler scener motivera, inspirera och locka fler till kulturell verksamhet, 

scenkonst, musik eller annat. 

Utan att för framtiden utesluta andra plaster i Umeå ser vi positivt på förslaget om etablering av 

scen på Mariehemsängarna. Väljs då en mobil konstruktion kan vid behov och intresse den 

scenen också betjäna andra områden. 

Styrelsen föreslår  

att motionen bifalles. 

 

 

 

 

 

 


