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Nr 10. Motion av Maria Gardfjell 
(MP) om att barn i försk olan 
måste få vistas i en ”giftfri” miljö 
KSN-2012-0434 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att i 
samverkan med miljö- och hälsoskydds-
nämnden utreda hur arbetet för att minska ex-
ponering och risker med kemikalier på för-
skolorna i Uppsala kommun skulle kunna ut-
vecklas, samt 
 
att därmed besvara motionen. 
 
Uppsala den 7 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander, 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), 
Bengt Westman, Irene Zetterberg (båda S) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Maria Gardfjell (MP) har i motion, väckt den 
27 februari 2012, yrkat att kommunfullmäktige 
ger barn- och ungdomsnämnden (BUN) i upp-
gift att tillsammans med miljö- och hälso-
skyddsnämnden (MHN) ta fram miljökrav och 
en handlingsplan för hur förskolorna i Uppsala 
kommun snabbt ska bli mer hälsosamma att 
vistas i för barnen. Ärendets bilaga 1. 

Remissbehandling 
Motionen remitterats till BUN, MHN, styrel-
sen för Vård och bildning och fastighetsägar-
nämnden. Samtliga remissinstanser anser att 
det är angeläget att arbeta för att förskolorna 
ska bli mer hälsosamma att visats i för barnen. 
Vare sig BUN eller MHN ser dock att det lig-
ger i deras uppdrag att ta fram miljökrav och 
en handlingsplan. I BUN har reservation läm-
nats av (S), (V) och (MP). 
 
Styrelsen för Vård och bildning beskriver att 
de idag arbetar för att minska exponering och 
risker med kemikalier på förskolan genom 
miljöledningsarbetet samt genom riktade in-
formationsinsatser om exempelvis kemikalier i 
barns vardag och ftalater i leksaker. 
 
Fastighetsägarnämnden har i samband med re-
missen beslutat att uppdra till kontoret för sam-
hällsutveckling (KSU) i att utarbeta riktlinjer i 
syfte att deras (barns) hälsa inte påverkas ne-
gativt i Uppsala kommuns pedagogiska lo-
kaler. 
 
Föredragning 
Motionen har tolkats som gällande all för-
skoleverksamhet i den geografiska kommunen, 
dvs inte endast rör den kommunalt drivna 
verksamheten.  
 
Kommunstyrelsen instämmer med remiss-
instanserna i vikten av att förebygga och mins-
ka risken för att barn utsätts för farliga kemi-
kalier på förskolan och konstaterar att Vård 
och bildning fokuserar denna fråga på ett bra 
sätt. Mer återstår dock att göra. Kemikalier är 
en del av vår vardag och förekommer i alla ty-
per av produkter vi möter. Riskerna är många 
och i stora delar outredda. Barn är särskilt ut-
satta både genom sin storlek och genom sitt 
beteende. 
 
Det ligger inte i BUN:s uppdrag att formulera 
miljökrav och handlingsplan. Däremot kan 
BUN i egenskap av uppdragsnämnd utreda hur 
nämndens arbete med att förebygga och mins-
ka barns exponering av kemikalier i förskolan 
skulle kunna utvecklas. Ett av de övergripande 
målen i det barn- och ungdomspolitiska prog-
rammet är att barn ”lever i en god fysisk och 



psykisk miljö”. Att arbeta för att minska de 
kemiska riskerna i förskolan ligger väl i linje 
med detta mål. Därför föreslås ett uppdrag till 
barn- och ungdomsnämnden att i samverkan 
med miljö- och hälsoskyddsnämnden, inom 
ramen för myndighetens serviceskyldighet, 
utreda hur arbetet för att minska exponering 
och risker med kemikalier på förskolorna i 
Uppsala kommun skulle kunna utvecklas och 
att motionen därmed besvaras. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utredningsuppdraget ska hanteras inom be-
fintlig budgetram. 
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