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Kf § 80 Dnr 9013/241.109

Motion 10/2013 - Giftfri vardag kräver handling

Samhällsbyggnadskontoret instämmer med motionären att det är
viktigt att barn exponeras så lite som möjligt för skadliga
kemikalier. Samhällsbyggnadskontoret hänvisar till miljöbalkens
allmänna hänsynsregler 2 kap. 3 §, där det anges att det är
verksamhetsutövaren som är ytterst ansvarig att se till att barnen
har en god inomhusmiljö utan skadliga kemikalier i förskolan.
Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 2 kap. 2 § säger också att
alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta
en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda
människors hälsa. Detta gäller exempelvis kunskap om produkter
och material som används i verksamheten.

När det gäller att ställa miljökrav i upphandling anges i lagen
(2007:1 091) om offentlig upphandling (LOU) att upphandlande
myndigheter bör ställa miljökrav i offentlig upphandling.
Samhällsbyggnadskontoret hänvisar till miljöstyrningsrådets
upphandlingsstöd vad gäller kemikalier och att det är viktigt att
kommunen vid upphandlingar ser till att kommunen upphandlar
bra produkter och material utan skadliga kemikalier.

Underlag
Motion 10/2013
Protokoll Bou 140203 § 9, sektor barn- och utbildnings yttrande
Protokoll 140225 ks § 24
Protokoll 141104 § au 106

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut
-Barn- och utbildningsutskottet ska, såsom de beskriver i sitt
yttrande, använda resultatet av Naturvårdsverkets projekt
”Operation Giftfri förskola” och därmed skapa en långsiktig
handlingsplan för att inventera och fasa ut de farliga kemikalier
som finns i förskolan och skolan.

- Vid upphandling av produkter till förskolan ska alltid en
noggrann genomgång av kravställande göras för att se till att
produkterna i mesta möjliga mån inte innehåller skadliga
kemikalier.
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- Vid nybyggnation av förskolor och skolor ska
projekteringsprocessen säkerställa att inga skadliga kemikalier
kommer finnas i byggmaterialen.

Yrkande Lars Bäckström (c)
Det uppdras till samhällsbyggnadskontoret att i samarbete med
barn- och utbildningskontoret börja med att inventera förekomsten
av gifter i barnenes vardag i förskolan. Utifrån vad inventeringen
visar så tas det fram en handlingsplan med förslag till åtgärder för
att få en giftfri förskola.

De gifter, som vid inventeringen identifieras och kan tas bort
direkt, ska redan i samband med inventeringen avlägsnas.
Steg 2 är att inventera förekomsten av gifter i skolbarnens vardag
och utifrån detta ta fram ett handlingsprogram för en giftfri skola.
Vid all upphandling av livsmedel, varor och inventarier till
förskolor och skolor ska alltid en noggrann genom gång av
kravställande göras för att det som upphandlas inte ska innehålla
skadliga kemikalier.

Vid ombyggnad och nybyggnad av förskolor och skolor ska
projekteringsprocessen säkerställa att inga skadliga kemikalier
finns i byggmaterialen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Lars Bäckströms yrkande mot
samhällsbyggnadschefens förslag och finner att
samhällsbyggnadschefens förslag vunnit bifall.

Kommunchefens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt
samhällsbyggnadschefens förslag.

Yrkande
Lars Bäckström (c) bifall till eget yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunchefens förslag vunnit bifall.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
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-Barn- och utbildningsutskottet ska, såsom de beskriver i sitt
yttrande, använda resultatet av Naturvårdsverkets projekt

”Operation Giftfri förskola” och därmed skapa en långsiktig
handlingsplan för att inventera och fasa ut de farliga kemikalier
som finns i förskolan och skolan.

- Vid upphandling av produkter till förskolan ska alltid en
noggrann genomgång av kravställande göras för att se till att
produkterna i mesta möjliga mån inte innehåller skadliga
kemikalier.

- Vid nybyggnation av förskolor och skolor ska
projekteringsprocessen säkerställa att inga skadliga kemikalier
kommer finnas i byggmaterialen.

____

Yrkanden
Lars Bäckström (c): Bifall till eget yrkande
Patrik Nilsson (s) och Hans Lindgren (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsens yrkande vunnit bifall.

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Lars Bäckströms yrkande

Med 19 ja-röster mot 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens förslag. Se bilaga.

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens
förslag

Reservation:
Centergruppen reserverar sig mot beslutet


