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Kommunstyrelsen 
Yrkande (Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
2021-04-14 

Yrkande angående förorenad luft på förskolegårdar 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att genomföra mätningar av 
luftkvalitén på föroreningsutsatta förskolegårdar utifrån befintligt 
underlag i “Luftkartan”.  

2. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utifrån resultatet av 
genomförda mätningar tillsammans med trafiknämnden föreslå åtgärder 
för att få en bättre luftkvalitet på förskolegårdar i Göteborg. 
 

Yrkande 
Vi rödgrönrosa är oroliga för förskolebarnens hälsa i Göteborg. På uppdrag av 
Naturvårdsverket har avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Lunds 
Universitet nyligen genomfört en studie kring luftföroreningssituationen på 
förskolegårdar i Malmö. I undersökningen ingår också en enkätstudie som 
visar att få kommuner har kännedom om luftkvalitén i anslutning till 
kommunens förskolor. Vi rödgrönrosa vill att Göteborg kartlägger och 
redovisar luftsituationen för stadens förskolegårdar, för att vid behov kunna 
genomföra åtgärder.  

Enligt Göteborgs tidigare lokala miljömål, så skulle årsmedelvärdet för 
kvävedioxid underskrida 20 mikrogram/m3 luft vid 95% av alla förskolor och 
skolor i Göteborg senast 2020. Uppföljning visar att målet inte nåtts. 
Modelleringar av luftkvalitet finns sammanställda i en “Luftkarta” på stadens 
webbplats. 

Det borde vara en självklarhet att alla som lever i Göteborg har frisk luft att 
andas. Ändå dör cirka 300 personer i Göteborg i förtid på grund av 
luftföroreningar. Barn är en särskilt känslig grupp. Deras snabba utveckling 
under de första levnadsåren gör dem extra utsatta vid exponering av 
luftföroreningar. Barn har högre andningsfrekvens och andas in mer luft per 
kroppsvolym än vad vuxna gör. Därför är kvaliteten på den luft som barn andas 
in av stor betydelse för deras hälsa. Dessutom tillbringar barn mycket tid 
utomhus. Både under dagen, och på vägen till och från förskolan eller skolan, 
den tid som sammanfaller med de tider på dygnet då nivåerna av 
luftföroreningar är som högst.  
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Luftföroreningar orsakar, bidrar till och förvärrar sjukdomar i luftvägarna hos 
barn. Det finns starka bevis för att långtidsexponering försämrar barns 
lungfunktion och lungtillväxt. Vägtrafiken är den största lokala källan till 
luftföroreningar i tätbebyggda områden, genom att trafiken släpper ut både 
avgaser och slitagepartiklar mellan fordon och vägbanor. Luftföroreningar som 
orsakas av trafik ökar också risken för cancer hos barn. Flera studier har hittat 
samband mellan exponering för luftföroreningar under fostertiden, framför allt 
dieselavgaser, och högre risk för ögoncancer och blodcancer hos barn. 

Ren luft är också en jämlikhetsfråga. Effekten av en sämre luftkvalitet är cirka 
40 procent lägre för barn i familjer med högre inkomster, jämfört med barn i 
låginkomstfamiljer. Sannolikt beror det på att barn i hushåll med låg inkomst 
redan tidigare, i genomsnitt, har en sämre hälsa. 
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