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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Mona Agaton
Barn- och grundskolenämnden
2015-10-15

Motion " En giftfri vardag" för våra barn (MP)

Sammanfattning
Eva Pethrus (MP) har i kommunfullmäktige den 27 april 2015 väckt en motion där
hon yrkar att barn- och grundskolenämnden skyndsamt ska vidta åtgärder för att
trygga en giftfri vardag för barn och elever vid kommunens förskolor och skolor.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden föreslår fullmäktige besluta att motionen inte
föranleder ytterligare åtgärder.

Ärendet
Motionären vill uppdra åt barn- och grundskolenämnden att skyndsamt vidta ett
antal åtgärder så att barn och elever får en giftfri vardag när de befinner sig i
förskolan och skolan. Motionärerna framhåller att det finns kemikalier i nästan allt
som barn kommer i kontakt med dagligen bl.a. i mat, byggmaterial, leksaker och
elektronik. Det finns enligt motionärerna flera kända kemikalier som har negativa
effekter på barn i form av störningar på nervsystemets utveckling och funktion,
hjärt- och kärlsystemet, immunsystemet, fortplantningssystemet och njurarna.
Miljöpartiet Täby vill därför att Täby kommun senast den 1 januari 2016 har sett
till att samtliga kommunala skolor och förskolor har en plan om, när och hur
sanering krävs och kostnader för detta. De vill vidare att förskolor och skolor ska
ha en ökad andel ekologiskt tillagad mat, ge personal i förskolor och skolor
fortbildning om kemikaliers påverkan på barnets utveckling och uppmuntra och
informera förskolor om vad som gäller för att miljödiplomeras.

Alla verksamheter i Täby kommun ska alltid verka för att minska riskerna för att
barn utsätts för hälsofarliga ämnen. Täby kommun prioriterar miljöfrågor och
utgår från riksdagens 16 miljömål i miljöarbetet. Täbys miljöplan revideras under
2014/15 och har under våren 2015 kompletterats med två särskilda
vägledningsdokument med åtgärdsförslag för giftfriare förskolor, skolor och
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fritidshem i Täby.1 Dokumenten ska vara ett stöd i arbetet med Täbys
miljöprogram där ett nytt målområde har tagits fram: Giftfri miljö. Målet innebär att
alla Täbys förskolor, skolor och fritidshem senast 2017 ska ha infört en
kemikaliehandlingsplan för att minska kemikalieexponeringen. De två
dokumenten visar på ett pedagogiskt sätt hur farliga kemikalier kan och ska fasas
ut i verksamheterna. De två vägledningsdokumenten presenterades för barn- och
grundskolenämnden den 11 juni 2015.
För att stödja verksamheterna i arbetet med en god miljö och en giftfri vardag i
kommunens förskolor och skolor gav barn- och grundskolenämnden följande
uppdrag till utbildningschefen vid nämndsammanträdet den 11 juni 2015:
För att synliggöra det miljöarbete som görs idag ska det finnas med som
underlag till informationen i Jämför service på kommunens hemsida. Det ger
föräldrar möjlighet att även beakta denna information vid val av förskola och
skola. För att kunna bedöma det miljöarbete som bedrivs i förskolor och skolor
behöver nya metoder och tillvägagångssätt tas fram. Ett andra uppdrag är att
miljöarbetet på förskolorna ska inkluderas som samtalspunkt vid tillsynsbesöken
och ingå i dialogen mellan utbildningschefen och rektorerna för Täbys samtliga
grundskolor.

Överväganden
Det pågår arbete med att förbättra inne- och utemiljöer i Täbys förskolor, skolor
och fritidshem. Täbys miljöplan har reviderats och kompletterats med särskilda
vägledningsdokument kring det nya målet att samtliga förskolor, skolor och
fritidshem ska ha infört en kemikaliehandlingsplan för en giftfri miljö senast 2017.
Utbildningschefen har fått nya uppdrag från nämnden och det pågår miljöprojekt
och olika typer av certifieringar uti i verksamheterna. Därför föreslås fullmäktige
besluta att motionen inte föranleder ytterligare åtgärder.

Patrik Forshage
Utbildningschef

Bilaga: Motion “ En giftfri vardag” för våra barn, Miljöpartiet de Gröna i Täby.
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SRMH: ”Giftfriare skolor och fritids i Täby” och ”Giftfriare förskolor i Täby”. En vägledning med
åtgärdsförslag. 2015-06-08

