Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsen 2018-09-11

§ 264
Motion- Användning av petroleumbaserade material i
barns utemiljöer, KS 2017/101
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

Bifalla motionen och dess intentioner att aktivt arbeta för en utfasning
av petroleumbaserade produkter i barns utemiljöer.

2.

Motionens intentioner ska arbetas in i arbetet med Giftfri förskola,
revidering av Miljöprogram för bygg samt program/riktlinjer för
utomhuslek.

3.

Anse motionen bifallen.

Beskrivning av ärendet
Agneta Åkerberg (C) och Stig Agnåker (C) har inkommit med en motion
om att Falkenbergs kommun ska arbeta för en utfasning av
petroleumbaserade produkter som konstgräs och gungställningsmattor med
mera i barns utemiljöer på skolor, parker och liknande. Därtill föreslår
motionärerna att Falkenbergs kommun aktivt i upphandlingar av lekytor och
liknande skriver in att biobaserade material eftersträvas.
Barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och
kommunstyrelseförvaltningens upphandlingsenhet har beretts möjlighet att
yttra sig över motionen. Hållbarhetsberedningen vid kommunstyrelsen
samordnar ett svar på motionen.
I sitt yttrande ställer sig barn-och utbildningsnämnden positiv till att arbeta
för giftfria miljöer i Falkenbergs kommun. För att kunna fasa ut behövs
dock en inventering och riskbedömning av material, ett arbete som till viss
del redan pågår bland annat inom arbetet med ”Giftfri förskola.” Tekniska
nämnden beslutar att tillstyrka motionen. För att kunna fasa ut material
måste inventering och riskbedömning ske. Tekniska nämnden har sedan
tidigare ett uppdrag att revidera Miljöprogram för bygg och kommer i
samband med detta beakta aspekten om petroleumbaserade material i barns
utemiljöer. Upphandlingsenheten förmedlar i sitt yttrande att upphandlingar
som berör barns utemiljöer hanteras av Falkenbergs Bostads AB eller byggoch projektenheten vid samhällsbyggnadsavdelningen på
kommunstyrelseförvaltningen.
Motivering av beslut
Konstgräsplaner, multiplaner och fallskydd på lekplatser innehåller ofta
korn av plast eller gummi, så kallade granulat. Granulat från konstgräsplaner
misstänks i Sverige vara den näst största källan till spridning av mikroplast
till vår miljö. Plast- och gummimaterialen kan också innehålla kemikalier
med särskilt farliga ämnen som har allvarliga hälso- och miljöfarliga
egenskaper. De kan till exempel orsaka cancer, störa fortplantningen, störa
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hormonsystemen eller ansamlas i levande organismer och vara mycket
svårnedbrytbara.
I vår vardag utsätts vi för många kemikalier från många olika håll och barn
och unga är extra känsliga på grund av sin storlek, att de växer och sitt
beteende. För att minska risken för barn och unga samt på lång sikt bidra till
att särskilt farliga ämnen minskar och fasas ut ur samhället ska motionen
bifallas. Motionens intentioner med utfasning och krav på de material
kommunen anlägger vid förskolor och skolor och barns utemiljöer i
kommunen bör integreras i arbetet med Giftfria förskolor och revidering av
miljöprogram för bygg samt i arbetet med barn utemiljöer och det program
för utomhuslek som har tagits fram.
Ekonomi
Förslaget kan komma att påverka kommunens ekonomi om utfasning av
material sker oplanerat. Utifrån rådande kunskapsläge bör dock utfasningen
kunna ske i jämn investeringstakt.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-04-24
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-04-13
Motion angående användning av petroleumbaserade material i barns
utemiljöer, 2017-02-20
Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26, § 90
Tekniska nämnden 2017-04-26, § 50
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-07-14
Hållbarhetsberedningen 2018-04-16, § 9
Yrkande
Stig Agnåker (C) yrkar bifall till liggande förslag.
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