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Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2013-00728 050 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Giftfri 

vardag kräver handling 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är bifallen. 

Sammanfattning 

Kerstin Hermansson (C) föreslår i en motion att: 

 förekomsten av produkter och material som innehåller miljögifter i 
Borås Stads förskolor ska inventeras, och vid behov ersätta dem med 
miljövänliga alternativ. 

 krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling ska användas. 
 

Kommunstyrelsen konstaterar att det redan idag pågår ett arbete i motionens 

anda och att förslaget ligger i linje med Borås Stads miljömål.  

 

Ärendet i sin helhet 

Kerstin Hermansson (C) föreslår i en motion att: 

 förekomsten av produkter och material som innehåller miljögifter i 
Borås Stads förskolor ska inventeras, och vid behov ersätta dem med 
miljövänliga alternativ. 

 krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling ska användas. 
 

Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden och 

Lokalförsörjningsnämnden har yttrat sig över motionen och beslutat att 

tillstyrka den.  

 

Kommunstyrelsen konstaterar att det redan idag pågår ett arbete i motionens 

anda och att förslaget ligger i linje med Borås Stads miljömål.  

 

Borås Stad Koncerninköp använder Upphandlingsmyndighetens 

hållbarhetskrav i ramavtal, samt när organisationen ger uppdrag att göra en 

upphandling. Detta innebär att när organisationen avropar från ramavtal eller 

anlitar koncerninköp i sina upphandlingar är dessa redan anpassade till 

miljökraven. Upphandlingsmyndigheten är drivande för miljöanpassad offentlig 
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upphandling. Upphandlingsmyndigheten förvaltar och utvecklar miljöverktyget, 

en internettjänst med förslag till miljökriterier vid upphandling av varor och 

tjänster. 

För att underlätta kontrollen och uppföljningen av upphandlade produkter 

undersöks möjligheterna att införa en kemikaliedatabas. Det pågår också ett 

samarbete med Miljö- och konsumentförvaltningen där aktuella upphandlingar 

gås igenom gällande miljökrav. Miljö- och konsumentförvaltningen samarbetar 

också med skola och förskola där syftet är att få in kemikaliefrågan i den 

säkerhetsrond som görs på förskolor och skolor. 

 

Lokalförsörjningsnämnden rekommenderar att fortsätta arbetet med att 

förbättra miljön inomhus vid löpande underhåll, vid ombyggnad samt vid 

nybyggnad av lokaler. För att välja rätt material används miljödatabasen Sunda 

Hus. Ytterligare aspekter som bevakas i inomhusmiljön är t.ex. förekomsten av 

radon och asbest. 

 

Kommunstyrelsen ser positivt på det arbete som pågår och föreslår att 

motionen bifalls för att säkra att arbetet fortlöper och att återkoppling på 

politisk nivå sker.  

 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 

2. Motion 

 

 

Samverkan 

Nej 

 

Allianspartierna i Borås  

Moderaterna  Kristdemokraterna  

Annette Carlson  Niklas Arvidsson  

 


