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Fråga från Miljöpartiet de Gröna i Täby 

Fråga till ordförande i Barn- och Grundskolenämndens ordförande, Camilla Ifvarsson. 

I april 2015 gick Miljöpartiet de gröna in med en motion som handlade om alla barns 
rättighet till en giftfri vardag. Denna motion avslogs men har därefter tagits upp av 
Allianspartierna i Täby. Den har därefter hamnat under Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd att delvis genomföra men implementeringen och uppföljning behöver 
genomföras av de lokala nämnderna utifrån sina ansvarsområden. Årligen får KF en 
uppdatering om vad som sker men sällan fås en sammanställning specifikt vad som händer 
bl.a. ute på förskolorna gällande utbytet av plaster som är vanliga inom både förskola och 
skolan. Denna fråga utgår utifrån huruvida det finns en sammanställning av utbytet av 
plaster inom förskolans och skolans verksamhet. Hur har arbetet gått samt har alla förskolor 
bytt ut sina plastleksaker?  Vad var anledning till Miljöpartiets motion 2015 var att det finns 
klara belägg för hur bland annat Bisfenol A (BPA) påverkar våra allra minsta. 

Bisfenol A (BPA): är ett hormonstörande ämne som majoriteten av alla människor 
exponeras till dagligen. Ämnet är en av världens vanligaste kemikalier och återfinns i olika 
plastprodukter, epoxilacker, kvittopapper, returpapper och tandlagningsmaterial, enligt 
Naturskyddsföreningen. Ämnet kan dessutom redan vid mycket låga koncentrationer orsaka 
allvarliga sjukdomar, exempelvis: diabetes (både typ 1 och 2), fetma, infertilitet, hjärt-
kärlsjukdomar, samt förändringar i hjärnans utveckling och beteendestörningar. Ämnet har 
även visat sig ha cancerogena effekter på både det kvinnliga och manliga 
reproduktionssystemet samt bröst- och prostatacancer. Detta trots det att ämnet inte 
lagras i kroppen i mer än 24 timmar, men återfinns i majoriteten av alla människors urin- 
och blodprover, något som tyder på en daglig exponering.

Min fråga är, 

1. har kommunen gjort en inventering på förskolor och skolor för att säkra att 
plasten är utbytt mot giftfria alternativ?

För Miljöpartiet de gröna i Täby 

Eva Pethrus
Ledamot kommunfullmäktige

https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2011-2/gifter-pa-burk
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