
MOTION till Kommunfullmäktige i Eslöv
Ge barnen en giftfri vardag – miljödiplomera kommunens 
skolmiljöer!

Barn och ungdomar är särskilt känsliga för skadliga kemikalier genom sin biologiska utveckling, 
fysiska aktiviteter och beteende. De dricker mer vatten, äter mer mat och andas mer luft per kg 
kroppsvikt än vuxna. Barn biter och suger, utforskar omvärlden och vistas nära golvet där många 
kemikalier samlas. Upprepad exponering under de första levnadsåren kan skada nervsystem, 
reproduktionssystem, hormonsystem och immunsystem. 

Världens kemikalieproduktion har under de senaste 50 åren ökat från 7 miljoner ton till över 400 
miljoner ton per år. Världsnaturfonden har låtit analysera blod från tre generationer och visat att 
barns blod innehåller högre kemikaliehalter jämfört med äldre generationer. Det är inte acceptabelt. 

Vi måste kunna garantera barnens säkerhet, hälsa och utveckling även i Eslöv. Därför måste våra 
skolmiljöer görs fria från skadliga ämnen så snart som möjligt. För det krävs ökad medvetenhet och 
ett breddat hälsotänkande. Inte heller på detta område behöver vi uppfinna hjulet på nytt: andra 
kommuner går före, bl.a. med hjälp av Världsnaturfondens inventering.

För att uppnå en giftfri vardag för barn och ungdomar måste kemiska risker beaktas när förskolor, 
lekplatser, skolor och idrottsanläggningar byggs och renoveras. Som stor inköpare har kommunen 
makt att kräva att produkter ska vara fria från ämnen som inte är godkända enligt miljö- och 
hälsokrav. Endast produkter som är bevisat säkra ska användas. Barnperspektivet och 
försiktighetsprincipen ska gälla. 

En viktig del i arbetet utmynnar i miljödiplomering av skolmiljöer. Arbetet innefattar bland annat 
att endast miljömärkta konsumtionsprodukter används, 
att kemikalierna i de aktuella miljöerna kartläggs, 
att de saker som medför risk systematiskt fasas ut, 
att höga krav på miljösäkerhet karaktäriserar kommunens inköp
samt att en högre andel ekologisk mat serveras och att maten tillagas på plats. 
Skolgårdarna ska ha mer grönt än asfalt och uppmuntra till lek utomhus. 

2010 var nästan var tionde förskola i Göteborg miljödiplomerad. Andelen ökar hela tiden. 

När arbetet är igång ska information om vilka skolmiljöer som är miljödiplomerade in i kommunens
information till föräldrar. Samtidigt vidareutvecklar kommunen informationen till föräldrar och 
personal. Därmed underlättas medvetna val och minskning av hälsorisker. När en skolmiljö befriats 
från miljögifter i acceptabel utsträckning kan den miljödiplomeras.



Vi yrkar

ATT kommunens samtliga skolmiljöer inventeras med avseende på miljögifter, och 

ATT miljödiplomering av skolmiljöerna därefter påbörjas i enlighet med motionens 
intentioner.

För Miljöpartiet de gröna i Eslöv
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