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Att
-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 25 oktober 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 142

Motion om att stoppa artiklar som innehåller mikroplaster
LTV 161803

Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Gustaf Eriksson, alla (C),
föreslår i en motion inkommen 2016-10-24 att Landstinget Västmanland snarast inför
ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster, samt
att Landstinget Västmanland på olika sätt medverkar till ökad information till
allmänheten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2016-11-23 § 133 a).
Regionstyrelsens yttrande
I dialog med Varuförsörjningen (VF) har det framkommit att de hygienprodukter och
rengöringsprodukter som upphandlats inte innehåller mikroplaster, förutom ett
plastgranulat för grovdiskmaskiner som Kost använder. Det är angeläget att snarast
möjligt hitta en ersättningsprodukt för plastgranulaten. När en sådan produkt finns
tillgänglig kan ett inköpsförbud för mikroplaster införas.
Information till allmänheten om effekter av produkter innehållande mikroplaster kan
tas fram inom ramen för det arbete som bedrivs av Arbets- och miljömedicinska
kliniken i Region Örebro län. Region Västmanland kan också ta initiativ till att frågan
om mikroplaster lyfts inom förbundet Agenda 21 (där Region Västmanland är
medlem), för att sprida information till allmänheten.
Region Västmanland kommer att genomföra följande åtgärder för att bidra till
minskade utsläpp av mikroplaster från större utsläppskällor:


Fortsatt arbete med att styra Region Västmanlands verksamheter att följa den
beslutade resehierarkin, vad gäller resor i tjänsten och arbetet med
transportmålen i miljöprogrammet. Förutom minskad klimatpåverkan bidrar
minskade transporter även till mindre utsläpp av mikroplaster.



Regionalt utvecklingsprogram för Västmanlands län (RUP) anger bland annat
strategier, planer och insatser för att minska miljöpåverkan från vägtrafiken.
Förutom minskad klimatpåverkan och minskat buller från vägtrafiken bidrar
insatserna även till mindre utsläpp av mikroplaster från slitage från fordonsdäck.



Fortsatt bevakning av nationellt arbete inom Upphandlingsmyndigheten vad
gäller utveckling av hållbarhetskriterier vid upphandling av tvätt- och
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textilservice samt textilier. Bevakning av nationellt arbete vad gäller utsläpp av
mikroplaster från konstgräsplaner, inom ramen för regionalt miljömålsarbete.
I ärendet yttrar sig
Birgitta Andersson (C) och Andreas Porswald (MP).
I ärendet yrkar
Birgitta Andersson bifall till motionen i sin helhet.
Andreas Porswald bifall till regionstyrelsens förslag till beslut
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det under överläggningen framställts två yrkanden.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt regionstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.
2.

Motionens första yrkande bifalls.
Motionens andra yrkande anses besvarat.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham, Andreas Weiborn, Johan Widén, Gunnar Björnstad,
Jenny Landernäs, Asta Matikainen Lecklin, Silvana Enelo-Jansson, Susanne Henning
Aihonen, Stephanie Bruksgård, Mikael Andersson Elfgren, Elin Johansson, Carina
Sjölund, Mohammed Rashid, Tomas Martinsson, Stefan Suvero och Anna Nygren
samtliga (M),
Lars Aldefors, Anita Lilja-Stenholm, Ida Lindh, Sam Haddad och Agne Furingsten
samtliga (L),
Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Eleonor Westlund samtliga
(C),
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Elisabeth Wäneskog samtliga (KD)
reserverar sig till förmån för Birgitta Anderssons yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare

Justerat 2017-11-01

Glenn Andersson

Tomas Högström
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Ordförande

Justerare

Birgitta Andersson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2017-11-02 intygas:

Rätt utdraget intygas 2017-11-02

Andreas Engstedt
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