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Svar på motion om riktlinjer för hudvårds- samt städartiklar i 
förskola och skola 

Maria Thunberg (M) och Mikael Jonsson (C) har den 29 november 2011 inkommit 
med rubricerade motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
utreda möjligheten att utesluta ftalater, parabener, mineraloljor och PEG's i samtliga 
hudvårds- och städprodukter som förekommer i grundskola och förskola samt 
verkställer detta efter genomförd utredning. 

Skolnämnden beslutade 2011-12-14 att på likalydande inkommen skrivelse uttala 
sig positivt om möjlighet finns att utesluta nämnda ämnen ur samtliga hudvårds
och städprodukter som förekommer i grundskola och förskola. 
Utgångspunkten för en ekologiskt hållbar inställning till kemisk-tekniska produkter 
för hygien, rengöring och underhåll måste vara att dessa ska vara fria från 
allergiframkallande ämnen: inhalations-, födoämnes- och kontaktallergen. Det är 
därför viktigt att miljökriterier med sputspetskrav finns vid upphandling av 
hudvårds- och städartiklar i kommunen. Inte minst gäller det våra barn och 
ungdomar i förskola och skola. Motionärerna efterlyser riktlinjer för hudvårds- samt 
städartiklar i förskola och skola. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår 

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Till skolnämnden har inkommit en skrivelse angående riktlinjer för u v s- sam 
städartiklar i förskola och skola. Samtliga ledamöter som ingår i Alliansen har 
undertecknat skrivelsen. De föreslår att förvaltningen utreder möjligheten att 
utesluta vissa ämnen i samtliga hudvårds- och städprodukter som förekommer i 
grundskola och förskola. 

Förvaltningen har varit i kontakt med kommunens inköpare som inte ser något 
formellt hinder att ställa hårdare krav på produkter som används av 
lokalvårdsentreprenörer i våra lokaler, förutsatt att ett politiskt beslut ligger till 
grund för detta. Eventuell merkostnad får vi som beställare i så fall ersätta. Eftersom 
kostverksamheten bedrivs i egen regi bör det vara ännu enklare att påverka vilka 
produkter som används. 

Motsvarande skrivelse har sedan inlämnats som motion till fullmäktige, med 
begäran om svar senast 2012-01-18. 

Yrkande 
Eva Stenberg (S) yrkar att nämnden beslutar 
att uttala att nämnden ställer sig positiv till att de i motionen nämnda ämnena om 
möjligt utesluts ur samtliga hudvårds- och städprodukter som förekommer i 
grundskola och förskola. 

BESLUT 
Skolnämnden beslutar 

att uttala att nämnden ställer sig positiv till att de i motionen nämnda ämnena om 
möjligt utesluts ur samtliga hudvårds- och städprodukter som förekommer i 
grundskola och förskola. 

Utdragsbestyrkande 

Qtt .-
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Motion 

Riktlinjer för hudvårds- samt städartiklar i förskola och skola 

Dagligen utsätts vi för en rad olika kemikalier och ingen kan idag ge oss klara besked 
på hur denna sammantagna cocktail kommer att påverka oss i framtiden. En del 
ämnen vet vi dock redan idag att de är hälsovådliga. Vi i alliansen anser att Sala i 
egenskap av Ekokommun bör ha tydliga riktli~er för vad de produkter våra barn 
kommer i kontakt med när de vistas i vår omsorg i form av skola och förskola får 
innehålla. 

Det här är ett stort och komplext område. Det finns forskning på vad de olika ämnena 
kan ha för hälsoeffekter var och en för sig, men det saknas bra data for effekterna när 
man blandar dem. Vi anser att vi måste börja någonstans och tycker att vi i forsta hand 
bör utesluta nedanstående ämnen från de produkter vi använder till våra barn. 

Ftalater: Mjukgörande medel som finns i allt från pvc-plast till parfym. Dessa ämnen 
kan skada oss redan under fosterstadiet. En ny studie visar att det finns ett tydligt 
samband mellan dessa ämnen och barn som utvecklar beteendestörningar. 

Ftalater är ett samlingsnamn för en grupp kemikalier med den speciella egenskapen att 
de liknar kroppens egna ämnen och därför kan lura kroppen på olika sätt. 
Forskare världen över har länge undersökt ftalater och de misstänkta samband man 
sett mellan dessa så kallade hormonstärande ämnen och olika mänskliga sjukdomar 
och problem t ex störd spermaproduktion, fetma, och allergier. Allt mer pekar mot att 
ftalaterna påverkar oss negativt, trots producenternas försök att bevisa motsatsen. 
Vissa ftalater är redan förbjudna i leksaker för barn. 

Ftalater är flyktiga, vilket innebär att de läcker ut i den miljö där de används. 

Parabener: Används som konserveringsmedel och finns upptagna på EU: s lista över 
misstänkt hormonstörande ämnen. De kan även vara allergiframkallande. 

Mineraloljor: Är en av de vanligast forekommande ingredienserna i dagens 
hudvårdsprodukter, trots att den rubbar hudens naturliga återfuktning. Mineraloljan 
täpper igen mellan 40-60 % av hudens porer. 

Mineralolja lägger sig som en tunn plasthinna på huden. Huden sluter sig och stängs, 
därför hindras svettavsöndringen och hudens egen fettproduktion. Det lömska är att 
det känns bra för stunden. Andra användningsområden för mineralolja är till 
bilmotorer och som symaskinsolja. 

Vid en långvarig användning av produkter baserade på mineralolja blir huden torr och 
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livlös. Mineralolja innehåller inga fettsyror, inga vitaminer och tas inte naturligt upp 
av huden. Mineralolja rubbar hudens naturliga förmåga att återfukta sig och skapar 
därigenom ett beroende. Om du slutar att använda mineralolja får du ofta en reaktion 
som gör att du blir väldigt torr. Det är därför du blir beroende av t.ex. cerat för att fetta 
in huden. Mineraloljor är inte heller nedbrytbara i naturen. 

PEG's - polyethylenglykol: Emulgeringsmedel och mjukgörare som kan vara 
hormonstörande och cancerframkallande. Cancerframkallande därför att det vid 
nedbrytning kan släppa små mängder av formaldehyd. PEG framställs syntetiskt av 
propangas. 

Vi yrkar att: Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten 
att utesluta ovanstående funnen i samtliga hudvårds- och städproduketer som 
förekommer i grundskola och förskola. Samt verkställer detta efter genomförd 
utredning. , 
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