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13. Motion om giftfri förskola och skola – svar
Dnr 2017/124-109
Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri
förskola och skola. Motionären vill att en inventering av giftiga leksaker
och interiörer på förskolor och skolor görs, samt att en handlingsplan
tas fram för att uppnå en giftfri förskola och skola i Västerviks kommun.
Barn- och utbildningskontoret har 25 juni 2017 i samråd med miljö- och
byggnadskontoret tagit fram ett förslag till yttrande. Miljö- och
byggnadskontoret genomförde under 2016 bl.a. informationsträffar med
förskolecheferna och planerar under hösten 2017 att besöka tio
förskolor för att inspektera och inventera miljön. Barn- och
utbildningsnämnden behandlade ärendet 2017-09-05 § 70 och
beslutade att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till
yttrande. Kommunstyrelsens förvaltning skriver 15 september 2017 att
man inte har något ytterligare att tillföra ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till det arbete barn- och utbildningskontoret och
miljö- och byggnadskontoret redan genomför kring kemikaliesmart
verksamhet inom förskola och skola redovisat i skrivelse 25 juni 2017
förklara motionen om giftfri förskola och skola för besvarad.
Yrkanden
Ordföranden yrkar med instämmande av Gunnar Jansson (S) och
Angelica Katsanidou (S) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Jon Sjölander (M) yrkar
bifall till motionen.
Ordföranden ställer de två yrkandena under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifallit sitt eget m.fl. yrkande.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till det arbete barn- och utbildningskontoret och
miljö- och byggnadskontoret redan genomför kring kemikaliesmart
verksamhet inom förskola och skola redovisat i skrivelse 25 juni 2017
förklara motionen om giftfri förskola och skola för besvarad.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-25, § 312
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 september 2017 (utsänd tidigare)
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-05, § 70 (utsänd tidigare)
Barn- och utbildningskontorets skrivelse 25 juni 2017 (utsänd tidigare)
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, § 71 (utsänd tidigare)
Elin Landerdahls (M) motion 21 mars 2017 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadskontoret
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Motion om giftfri förskola och skola – förslag till svar
Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och
skola. Motionären vill att barn- och utbildningsnämnden och miljö- och
byggnadsnämnden ges i uppdrag att inventera av giftiga leksaker och interiörer på
förskolor och skolor, samt att en handlingsplan tas fram för att uppnå en giftfri
förskola och skola i Västerviks kommun.
Barn- och utbildningskontoret har 25 juni 2017 i samråd med miljö- och
byggnadskontoret tagit fram ett förslag till yttrande. Där framgår att Västerviks
kommun har likt många andra kommuner i Sverige valt att använda begreppet
kemikaliesmart istället för giftfri. Miljö- och byggnadskontoret påbörjade under 2016
arbetet med bl.a. informationsträffar med förskolecheferna om kemikaliesmart
verksamhet, samt genomförde en enkätundersökning. Under hösten 2017 planerar
miljö- och byggnadskontoret att besöka tio förskolor för att inspektera och inventera
miljön.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2017-09-05 § 70 och beslutade att
godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till det arbete barn- och utbildningskontoret och miljö- och
byggnadskontoret redan genomför kring kemikaliesmart verksamhet inom förskola
och skola redovisat i skrivelse 25 juni 2017 förklara motionen om giftfri förskola och
skola för besvarad.

Anders Björlin
Kommundirektör
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Motion om giftfri förskola och skola
Dnr 2017/277-109
Elin Landerdahl (M) har väckt en motion om giftfri förskola och skola. Motionen
gäller leksaker och interiörer som innehåller giftiga kemikalier.
Motionären yrkar:
- Att barn- och utbildningsnämnden, tillsammans, med miljö- och
byggnadsnämnden, ges i uppdrag att göra en inventering av giftiga
leksaker och interiörer på alla förskolor och skolor i kommunen,
-

Att barn- och utbildningsnämnden, tillsammans, med miljö- och
byggnadsnämnden, tar fram en central handlingsplan med syfte att uppnå
en giftfri förskola och skola i hela kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 § 71 att remittera motionen till
barn- och utbildningsnämnden för beredning i samråd med miljö- och
byggnadskontoret.
Vikarierande utvecklingsledare Samuel Mattsson kommer vid arbetsutskottets
sammanträde redogöra för motionen samt för barn- och utbildningskontorets
förslag till remissvar.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande gällande
motionen om giftfri förskola och skola.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Vikarierande utvecklingsledare Samuel Mattsson redogör för motionen samt
för barn- och utbildningskontorets förslag till remissvar.
Barn- och utbildningskontoret har vid handläggningen av motionen samrått
med miljö- och byggnadskontoret.
Giftfri miljö är ett av de 16 miljökvalitetsmål som riksdag och regering har
fastställt, där målet är att det till 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda
människors hälsa och miljö från farliga kemikalier. Barn och unga är en särskilt
prioriterad grupp i detta arbete. Västerviks kommun är med i Miljösamverkan
sydost som har haft ett projekt om giftfri miljö i förskolan.

Forts nästa sida.
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Au § 42 forts
Förskolan och miljö- och byggnadskontoret i Västerviks kommun påbörjade
arbetet med detta under 2016 där bl a informationsträffar mellan miljö- och
byggnadskontoret och förskolecheferna samt en enkätundersökning
genomfördes. Under hösten 2017 planeras det besök av miljö- och
byggnadskontoret på tio förskolor i kommunen för att inspektera och inventera
miljön. Liksom i många andra kommuner i Sverige har förskolecheferna i detta
arbete valt att använda begreppet kemikaliesmart istället för begreppet giftfri.
Det är många olika delar som berörs i arbetet en kemikaliesmart/giftfri
verksamhet. Både förskola och skola ska vara kemikaliesmarta verksamheter
och verksamheterna ska vara kemikaliesmarta gällande bl a kost, städ,
leksaker och annat pedagogiskt material samt ute- och innemiljöer i
verksamheterna. Det är även flera olika aktörer som ska vara involverade i
arbetet, förutom barn- och utbildningsförvaltningen och miljö- och
byggnadskontoret, kommer även bostadsbolaget och upphandlingsenheten att
behöva vara delaktiga.
En handlingsplan eller åtgärdsplan kan förtydliga arbetet för en
kemikaliesmart/giftfri verksamhet och en sådan plan bör innehålla bakgrund till
arbete för en kemikaliesmart/giftfri verksamhet, definitioner av begrepp, mål,
prioriteringar samt, utifrån de olika verksamheternas ekonomiska ramar och
förutsättningar, rimliga tidsplaner. Det är viktigt att arbetet för en
kemikaliesmart verksamhet är ett långsiktigt arbete, där utfasning av material,
och förändring av miljöer sker successivt. Arbetet med en kemikaliesmart
verksamhet kan kräva en del investeringar och det är viktigt att det finns
täckning för eventuella kostnadsökningar som detta kan medföra.
Barn- och utbildningskontoret och miljö- och byggnadskontoret ställer sig
bakom motionens yrkande och att arbetet för en kemikaliesmart/giftfri
verksamhet får en, utifrån verksamheternas ekonomiska ramar och
förutsättningar, rimlig tidsplan och att det finns täckning för eventuella
kostnadsökningar. Vidare föreslår barn- och utbildningskontoret att begreppet
kemikaliesmart används framför begreppet giftfri i detta arbete.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå barnoch utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande gällande
motionen om giftfri förskola och skola.
Elin Landerdahl (M) yrkar bifall till sin motion med ändring till begreppet
kemikaliesmart.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut
Forts nästa sida.
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Ordförande ställer barn- och utbildningskontorets förslag och Elin Landerdahl
(M) yrkande under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla
barn- och utbildningskontorets förslag.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande gällande
motionen om giftfri förskola och skola.
Reservation
Elin Landerdahl (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Vikarierande utvecklingsledare/IKT-samordnare Samuel Mattsson redogör för
motionen samt för barn- och utbildningskontorets förslag till remissvar.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande gällande
motionen om giftfri förskola och skola.
Elin Landerdahl (M) yrkar bifall till sin motion med ändring till begreppet
kemikaliesmart.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Ordförande ställer barn- och utbildningskontorets förslag och Elin Landerdahl
(M) yrkande under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla
barn- och utbildningskontorets förslag.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande gällande
motionen om giftfri förskola och skola.
Reservation
Elin Landerdahl (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Expedieras till: Kommunledningskontoret
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Motion om giftfri förskola och skola
Dnr 2017/124-109
Elin Landerdahl (M) har den 20 mars 2017 väckt en motion (bilaga) om
giftfri förskola och skola. Motionen gäller leksaker och interiörer som
innehåller giftliga kemikalier.
Motionären yrkar:
- att barn- och utbildningsnämnden, tillsammans med miljö- och
byggnadsnämnden, ges i uppdrag att göra en inventering av giftiga
leksaker och interiörer på alla förskolor och skolor i kommunen.
-

att barn- och utbildningsnämnden, tillsammans med miljö- och
byggnadsnämnden, tar fram en central handlingsplan med syfte att
uppnå en giftfri förskola och skola i hela kommunen.

Motionären väljer att föredra sin motion i samband med besvarandet.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beredning i samråd med miljö- och byggnadskontoret och
finner att kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen om giftfri förskola och skola till barn- och
utbildningsnämnden för beredning i samråd med miljö- och
byggnadskontoret.

Handlingar i ärendet:
Elin Landerdahls (M) motion 2017-03-20
Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadskontoret
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