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Reservation personalutskottet. Friskvård i Katrineholms kommun

Från Vänsterpartiets och Centerpartiets sida är vi starkt kritiska till att det återigen under ett möte 
med personalutskottet läggs fram handlingar vid sittande bord och att majoriteten beslutar att införa 
en beslutspunkt på ett ärende som vi inte hade underlag till och som i kallelsen rubricerades som en 
informationspunkt. Det var vår uppfattning att vi skulle få just information om friskvårdsarbetet. 
Ingenting annat.

Det är vår uppfattning också att det underlag som presenterades och det beslut som togs inte ligger i 
linje med kommunfullmäktiges beslut 2016:167 som uttryckligen ger personalutskottet i uppdrag att 
under 2017 ta fram riktlinjer och arbetssätt för en hälsofrämjande arbetsplats/friskvård i samverkan 
med kommunledningsförvaltningen. Istället presenterades ledamöterna i personalutskottet med ett 
färdigt förslag till anvisningar från tjänstemännen som personalutskottets ledamöter inte har haft 
möjlighet att läsa, diskutera, fundera över eller påverka.

Mot bakgrund av detta yrkade vi i första hand på en bordläggning av ärendet och i andra hand på 
avslag till beslut. 

Då vi inte fick gehör för våra yrkanden reserverar vi oss mot beslutet.

Tony Rosendahl (V) Inger Fredriksson (C)

Katrineholm 10/5–2017 

https://www.centerpartiet.se/
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-23 KS/2016:264 - 059 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om inköpsförbud för artiklar som 
innehåller mikroplaster 
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen om inköpsförbud för 
partiklar som innehåller mikroplaster ska anses besvarad med hänvisning till bygg- och 
miljönämndens beredning av ärendet.

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-22 KS/2016:264 - 059 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om inköpsförbud för artiklar som 
innehåller mikroplaster 
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion om inköpsförbud för artiklar som 
innehåller mikroplaster. Motionen utmynnar i följande yrkande från centerpartiet:

”att Katrineholms kommun snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och 
rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster,

att Katrineholms kommun på olika sätt medverkar till ökad information till 
allmänheten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster.”

Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett ärendet inför bygg- och miljönämndens 
behandling av ärendet. Enligt beredningen så utpekar kommunens kemikalieplan 
mikronplaster som ett lokalt fokusämnen och att verksamheterna redan nu 
rekommenderas att välja bort produkter som innehåller mikroplaster. Vidare anges i 
planen att information till allmänheten är en prioriterad åtgärd.

På nationell nivå finns förslag om att förbjuda mikroplaster i kosmetiska produkter 
från och med 2018. Ytterligare uppdrag finns i syfte att minska utsläppen

Bygg- och miljönämnden föreslår i sitt beslut att motionen skulle kunna anses 
besvarad.

Kommunledningsförvaltningen har inget att tillföra i ärendet.

Ärendets handlingar
 Motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster, 2016-06-10
 Bygg- och miljönämndens protokoll (under justering, kompletteras senare), med 

tjänsteskrivelse

 
Marie Sandström Koski

Beslutet skickas till: Fredriksson, akten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum  

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2017-05-17 

Justerandes sign Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

BMN §61  ALLM.2017.16 

Motion om Inköpsförbud för artiklar som innehåller 
mikroplaster, Katrineholms kommun

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. Föreslå kommunfullmäktige anse  motionen besvarad.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Bertil Carlsson 
(C)

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Föreslå kommunfullmäktige anse 
motionen besvarad. 

Bertil Carlssons (C) förslag : Föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Bygg- och 
miljönämnden bifaller Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag. 

Reservationer
Bertil Carlsson (C) reserverar sig mot beslutet med förmån för sitt eget förslag 
till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion om inköpsförbud för artiklar 
som innehåller mikroplaster.  Kommunledningsförvaltningen har översänt 
motionen till bygg- och miljönämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till kemikalieplan 
som, efter remiss till övriga nämnder och kommunala bolag, godkändes av 
bygg- och miljönämnden i april 2017 och nu överlämnats till 
kommunfullmäktige för antagande.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum  

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2017-05-17 

Justerandes sign Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

I kemikalieplanen utpekas mikroplaster som ett lokalt fokusämne vilket 
innebär att  de kommunala verksamheterna rekommenderas att redan nu i 
upphandling välja bort produkter innehållande mikroplaster. Vidare  är 
information till allmänheten en prioriterad åtgärd i kemikalieplanen redan från 
och med  i år.

Kemikalieinspektionen har i utredningsuppdrag föreslagit regeringen att 
förbjuda mikroplaster i kosmetiska produkter från och med 1/1 2018, och 
kosmetikabranschen har själv åtagit sig att fasa ut mikroplaster i kosmetiska 
produkter under 2017.

Regeringen har också givit Naturvårdsverket i uppdrag att  identifiera viktigare 
källor till utsläpp av mikroplast och vid behov föreslå författningsförändringar 
för att minska utsläppen.Uppdraget ska redovisas senst 15 juni 2017.

Ärendets handlingar
Tjänsteutlåtande
Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm - Inköpsförbud för artiklar som 
innehåller mikroplaster.pdf
Reservation mot beslut 

Sändlista:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
________________
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