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§ 260 Inköpsförbud för artiklar som innehåller
mikroplaster, svar på motion (C)
Dnr KS 2016-917
Ärende
Christoffer Rosendahl (C) har i en motion yrkat att:
Linköpings kommun snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och
rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster, samt andra produkter som
bidrar till spridningen av mikroplaster.
Linköpings kommun på olika sätt medverkar till en ökad information till
allmänheten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det finns behov av att fasa ut
användningen och spridningen av mikroplaster ur kommunens verksamhet och
att informera allmänheten om effekten av produkter som innehåller
mikroplaster.
Vid en genomgång som projektledaren för kemikalieprogrammet gjorde av
produkter i gällande avtal i Linköpings kommun för inköp av hygien och
rengöringsprodukter hittades inga produkter som innehåller mikroplaster. Detta
går inte att likställa med att det är förbjudet att köpa in hygien- och
rengöringsartiklar med mikroplaster. Frågan kommer däremot att utredas och
behandlas i det kemikalieprogram som är under framtagande och då ur ett
bredare perspektiv än hygien- och rengöringsartiklar.
Kommunledningsförvaltningens förslag till svar på motionen är att punkt ett
besvaras med hänvisning till att förslaget är under pågående utredning.
Punkt två föreslås bifallas och verkställas genom att information till
allmänheten om effekten av produkter som bidrar till spridningen av
mikroplaster ska lyftas in i arbetet med framtagande av kemikalieprogram.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-18
Yrkanden
Muharrem Demirok (C), med instämmande av Paul Lindvall (M) och Sara
Skyttedal (KD) yrkar bifall till motionen i dess helhet, det vill säga att även
punkt 1 i kommunledningsförvaltningens förslag blir ett bifall och inte ett
besvarande.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

1 (3)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2017-05-16

Kristina Edlund (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer först proposition på punkt 1 i
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot Muharrem Demiroks
(C), med flera yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på punkt 2 och 3 i
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt dessa.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första punkt besvaras med hänvisning till att förslaget är under
pågående utredning.
2. Motionens andra punkt bifalls.
3. Uppföljning ska ske i samband med att kemikalieprogrammet
(Budgetuppdrag 6, 2016) beslutas.
Reservationer
Paul Lindvall (M), Fredrik Lundén (M), Niklas Borg (M), Sara Skyttedal (KD)
och Muharrem Demirok (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Muharrem Demiroks (C) med flera yrkande.
Protokollsanteckningar
(C) lämnar följande protokollsanteckning:
Plast i haven är ett enormt problem, både i Sverige och världen över. På 50 år
har plastförbrukningen ökat 20 gånger. Mycket hamnar i haven, där det kan ta
flera hundra år innan skräpet bryts ned. Plast i magen och försämrad
fruktsamhet är två konsekvenser av detta. Om vi inte gör något kommer det att
finnas mer plast än fisk i haven år 2050.
Mikroplaster kan skada vattenlevande organismer både fysiskt och
toxikologiskt. Genom att miljögifter binder hårdare till plast än till naturliga
partiklar kan det påverka halterna i livsmedel från havet, vilket är en hälsorisk
för oss människor eftersom forskare har hittat mikroplaster i fisk som vi äter.
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Den omfattande förekomsten av mikroplaster i haven beror inte enbart på att
större plastpartiklar bryts ned till mindre. Mikroplaster tillsätts också i många
kosmetiska produkter och kemiska hushållsprodukter. Det finns även studier
som visar att vissa textilier kan släppa ifrån sig ett betydande antal plastfibrer.
Centerpartiet anser därför att Linköpings kommun bör förbjuda alla artiklar
som innehåller mikroplaster direkt, utan att behöva invänta en utredning om
var mikroplasterna finns och reserverar sig därför till förmån för att bifalla
motionen och införa ett inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster.
Utredningen är dock ett viktigt komplement och vi ser fram emot resultatet.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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