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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
""''"~ o !3 IL ' !Aktbilaga ;_. 
Dpb: / 

Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström (C), Anders Westin 
(C), Gustaf Eriksson (C), Mail a Pettersson (C), Hans Johansson (C), Christer 
Gustafsson (C), Kerstin Larsson (C), Sven-Olof Pettersson (C) och Anna Gillerblad (C) 
inkom den 16 december 2013 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att det 
tas fram en åtgärdsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola för att inventera 
eventuell förekomst av produkter och material som innehåller miljögifter och 
ersätta giftiga material med giftfritt material, samt att det ställs krav på giftfria 
produkter i all offentlig upphandling. 

Motionärerna skriver att de senaste åren har larmrapporter om farliga ämnen i 
kläder, mat och kosmetika duggat tätt. Forskning visar att den ökade användningen 
av farliga kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadliga för vår och 
hälsa och vår miljö. Centerpartiet vill öka taken i arbetet att avgifta vardagen för oss 
själva och våra barn. 

Farliga ämnen finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i kläderna 
som vi har på oss, i elektroniken vi ständigt är nära, i möblerna vi vilar i, i maten vi 
äter, i vattnet vi dricker eller i leksaker som våra barn leker med. Endast för en 
bråkdel av kemikalierna finns fullgod information om deras påverkan på hälsa och 
miljö. I normalfallet testas ämnena dessutom ett och ett och inte utifrån att de flesta 
av oss utsätts för en cocktail av olika ämnen varje dag. 

Ekonomienheten, upphandlarfunktionen och bildnings- och lärandenämnden har 
yttrat sig över motionen. 

Bildnings- och lärandenämnden ställer sig positiva till att giftiga ämnen fasas ut och 
att utvecklingen av giftfria alternativ stärks. 

Ur ett upphandlarperspektiv finns det relativt goda möjligheter att ställa krav på 
giftfrihet Det måste dock betonas att det är verksamheten som ställer den typ av 
krav på en upphandling. För att stärka krav på giftfrihet kan en övergripande policy i 
ämnet vara lämpligt att arbeta fram. Detta skulle öka möjligheterna att i samtliga 
upphandlingar beakta kravet. 

Idag finns följande text i kommunens riktlinjer för upphandling: 
"Miljöfaktorer /kriterier ska alltid finnas med i upphandlingar tillsammans med 
exempelvis pris, driftkostnad, funktion och kvalitet." I upphandlingspolicyn betonas 
vikten av långsiktigt hållbar utveckling av Saia kommun och att ekologiska livsmedel 
skall prioriteras. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

p e r -olov. ra pp@sala .se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS· OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-06-10 

Motion om att få en giftfri vardag 

INLEDNING 

Dnr 2014/758 

Motionärerna, elva centerpartister, föreslår att kommunstyrelsen ska få i uppdrag 
att ta fram en åtgärdsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola för att 
inventera eventuell förekomst av produkter och material som innehåller miljögifter 
samt ersätta giftiga material med giftfritt material samt att använda krav giftfria 
produkter vid all offentlig upphandling. 

Motionärerna vill på så sätt öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss själva 
och våra barn. Giftiga ämnen i vardagen skall fasas ut och stärka utvecklingen av 
giftfria alternativ. 

Inom skolans värld finns förstås en del undantag där giftiga ämnen inte kan ersättas 
-exempelvis inom kemiundervisningen. Men motionärerna avser inte sådana 
specifika undantag. Redan i rubriken framgår att det är gifter i vardagen som avses. 

Det handlar om mat, elektronik, golvmattor, leksaker, vatten, möbler, med mera. 
Kompetens att göra en sådan inventering och ta fram en åtgärdsplan finns därför 
framför allt i förvaltningar med ansvar för byggnader, hälsoinspektioner och 
upphandling. Det är ett gemensamt kommunansvar, därför är det också klokt att 
ansvaret för inventering och åtgärder ligger på kommunstyrelsen. Så är också 
motionen formulerad. 

Bildnings- och lärandenämnden föreslås mot bakgrund av ovanstående att föreslå 
fullmäktige att bifalla motionen. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/26/1, missiv. 
Bilaga BLN 2014/26/2, motion. 
Benny Wetterberg föredrar ärendet 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S] yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbes~ 
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ÄRENDE 8 

DNR 2014/758 
BILAGA BlN 2014/26/1 

BEN NY WETTERBERG 
DIREKT: 0224-74 80 02 

Kommunstyrelsens förvaltning har överlämnat rubricerad motion till bildnings- och 
lärandenämnden för yttrande. Det skall vara registrator tillhanda senast 16 juni 
2014. 

Motionärerna, 11 centerpartister, föreslår att kommunstyrelsen skall få i uppdrag 
att ta fram en åtgärdsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola för att 
inventera eventuell förekomst av produkter och material som innehåller miljögifter 
samt ersätta giftiga material med giftfritt material samt att använda krav giftfria 
produkter vid all offentlig upphandling. 

Motionärerna vill på så sätt öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss själva 
och våra barn. Giftiga ämnen i vardagen skall fasas ut och stärka utvecklingen av 
giftfria alternativ. 

Inom skolans värld finns förstås en del undantag där giftiga ämnen inte kan ersättas 
-exempelvis inom kemiundervisningen. Men motionärerna avser inte sådana 
specifika undantag. Redan i rubriken framgår att det är gifter i vardagen som avses. 

Det handlar om mat, elektronik, golvmattor, leksaker, vatten, möbler, med mera. 
Kompetens att göra en sådan inventering och ta fram en åtgärdsplan finns därför 
framför allt i förvaltningar med ansvar för byggnader, hälsoinspektioner och 
upphandling. Det är ett gemensamt kommunansvar, därför är det också klokt att 
ansvaret för inventering och åtgärder ligger på Kommunstyrelsen. Så är också 
motionen formulerad. 

Bildnings- och lärandenämnden föreslås mot bakgrund av ovanstående att föreslå 
fullmäktige att bifalla motionen. 

Benny Wetterberg 

Utredare 
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Yttrande avseende Carola Gunnarssons (C) motion om giftfri vardag 

Upphandlingsfunktionen har tagit del av rubricerad motion och anser att det, ur ett 
upphandlingsperspektiv bör finnas relativt goda möjligheter att ställa krav på 
giftfrihet Det måste dock betonas att det är verksamheten som ställer den typ av 
krav i en upphandling. 

För att stärka krav avseende giftfrihet kan en kommande övergripande policy i 
ämnet vara lämplig att arbeta fram. Detta skulle ytterligare öka möjligheterna att i 
samtliga upphandlingar beakta kravet. I kommande revidering av 
upphandlingspolicyn bör i så fall refereras till den övergripande policyn i ämnet. 

Sala den 9 juni 2014 

Per Eriksson, Upphandlare 
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CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Giftfri vardag kräver handling! 

De senaste åren har larmrapporterna om farliga ämnen i kläder, mat och 
kosmetika duggat tätt. Många som försöker undvika farliga ämnen, för sina barn 
eller för egen del, vet att det inte är lätt. 

Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga 
kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadliga för vår hälsa och vår 
miljö. Ett exempel är hormonstörande ämnen som kan återfinnas i såväl 
schampo som tandkräm, och som kan leda till försämrad spermiekvalitet och 
större risk för folksjukdomar som diabetes och bröstcancer. Det här är helt 
ohållbart. Centerpartiet vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss själva 
och våra barn. Vi arbetar för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen och stärka 
utvecklingen av giftfria alternativ. 

Farliga ämnen finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i 
kläderna vi har på oss, i elektroniken vi ständigt är nära, i möblerna vi vilar i, i 
maten vi äter, i vattnet vi dricker, i golvmattor som vi går på eller i leksaker som 
våra barn leker med. Endast för en bråkdel av kemikalierna finns fullgod 
information om deras påverkan på hälsa och miljö. l normalfallet testas ämnena 
dessutom ett och ett och inte utifrån att de flesta av oss utsätts för en cocktail av 
olika ämnen varje dag. 

Som förälder och konsument kan man inte vara expert själv. Man måste kunna 
räkna med att det vi köper inte är farligt och att den miljö som våra barn vistas i 
inte är hälsovådlig. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta 

Att uppdra till kommunstyrelsen 

att ta fram en åtgärdsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola för att 
-inventera eventuell förekomst av produkter och material som innehåller 
miljögifter samt 
-ersätta giftiga material med giftfritt material samt 

att använda krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling. 



sala den 16 december 2013 
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Anders Westin ( C ) Gustaf Eriksson ( C ) Mai la Pettersson (C) 


