
1)   Flera av våra nordiska grannländer tex Norge har subventioner vid inköp av
tygblöjor eller som i Storbritannien reducerad moms. Är detta något ni skulle kunna
tänka er att införa under nästa period?

S: Vi har inte några förslag på att införa subventioner eller reducerad moms på
tygblöjor.

Mp: Miljöpartiet vill ställa om till en cirkulär ekonomi. Då behöver de produkter som
belastar miljö och klimat mer kosta mer att köpa för att sporra ett förändrat
beteende. Vi har inte tagit ställning till specifika förslag för just blöjor, men
omställning till en mer cirkulär ekonomi kommer generellt gynna flergångsprodukter
eftersom de oftast är bättre för både miljö och klimat.

C: Familjer väljer att prioritera olika. Vissa köper tygblöjor och andra köper andra
varor som är bra för miljön, såsom miljövänliga kläder eller hygienprodukter. Vi vill
därför inte ge riktade ekonomiska bidrag från staten utan vill hellre ge familjer frihet
att välja vad de vill lägga sina pengar på.

L: Vi är generellt mot subventioner då de har en rad negativa effekter. Framförallt
hindrar de innovation. Vi menar att det är mer effektivt att sätta ett pris på det som är
skadligt enligt principen om att förorenaren betalar. I det här fallet ligger det närmast
till hands att beskatta engångsplast som producerats av fossila råvaror.

Kd: Vi har inte utrett frågan men är intresserade av att titta på det.

SD: Det är inget vi har på agendan eller budgeterat för just nu i alla fall.

2)      Andra länder, tex Finland stöttar småbarnsföräldrar med en babybox med lite
blandade kläder till den nyfödda. Här ingår också ett litet startkit för att testa på
tygblöjor. Är detta något ni skulle kunna tänka er att införa under nästa period?

S: Detta är i huvudsak en fråga för regionerna. Om regioner vill prioriterar att ge alla
nyblivna föräldrar startkit finns inte något hinder.

Mp: Vi har inte något sådant förslag i dagsläget, men det är en intressant idé som vi
gärna tittar vidare på.

C: Vi svarar även här att vi i första hand vill ge familjer frihet att själva prioritera
utifrån vad de anser vara bäst för deras familj och för miljön. Vi tycker inte det är en
politisk fråga i första hand. Däremot välkomnar vi att tygblöjeföretag själva finner
sätt att nå småbarnsföräldrar exempelvis genom ett eget startkit på samma sätt
som några andra blöjföretag gör.



L: Vi ser inte något behov av skattefinansierat införa något sådant här i Sverige. Men
ser gärna se att någon erbjuder nyblivna föräldrar tygblöjor på samma sätt som
tillverkarna av engångsblöjor redan idag ofta delar ut blöjor på bb.

Kd: Vi har förslag som handlar om att ge ekonomiskt stöd och en trygg förlossning
och eftervård men inte förslag om babybox eller startkit.

SD: Det låter spontant som en trevlig idé, men det ska i så fall beslutas om i
regionerna.

3) Vad tycker ni om att använda tygblöjor på förskolan? De flesta tygblöjeföräldrar
använder vattentäta PUL påsar för förvaring av använda blöjor eller blöta kläder,
vilket eliminerar eventuell lukt och samtidigt minskar användandet av alla
plastpåsar på förskolan. Vi hade tyckt att det vore toppen om förskolorna tex kunde
erbjuda alla barn varsin PUL-påse istället (och spara in på plastpåsarna). Trots
detta finns det förskolor som varken tillåter tygblöjor eller PUL påsar, trots att det
inte innebär något som helst merarbete för personalen (såsom tex prepp/tvätt).

S: Det måste vara upp till förskolornas huvudmännen att besluta vilka sorts blöjor
som används på förskolan.

Mp: Vi tycker också att det är bra med tygblöjor och det borde vara lika självklart för
förskolan att hjälpa barnen med sina tygblöjor som med engångsblöjor

C: Vad gäller vilka blöjor som används på olika förskolor varierar mycket över landet.
Vi har inte principiellt något emot användande av tygblöjor vare sig i hemmet eller på
förskolan, men anser inte att frågor om förskolor och blöjor är en fråga för
rikspolitiken utan bör hanteras på kommunal nivå och på de enskilda förskolorna.

L: Det här skulle kunna vara en konkurrensfördel för en förskola. Men den här typen
av rutiner måste beslutas utifrån den enskilda förskolans förutsättningar.

Kd: Det finns en del fördelar med tygblöjor, men detta är ingen fråga för politiker att
besluta om.

SD: Vi har ingen stark åsikt, varken för eller emot, utan anser i första hand ett det är
en fråga för respektive kommun och förvaltning att ta ställning till.

4) Har ni några andra diskussioner, planer eller förslag ni arbetar med som rör
tygblöjor och dess användande i Sverige?

S: Vi tycker det är upp till föräldrarna att avgöra vilken typ av blöjor de vill använda till
sina barn.



Mp: Miljöpartiet vill se en cirkulär ekonomi där vi kan ha en god levnadsstandard
utan att ständigt exploatera jorden mer. Produkter ska leva länge och repareras.
Material ska återanvändas och återvinnas. Naturen är ett kretslopp och det behöver
också ekonomin bli. Därför vill vi främja den konsumtion som förbrukar mindre
resurser. I regering gjorde vi det med bland annat solceller, cyklar och reparationer
och vi vill gå vidare med fler produkter och branscher. Vi vill fortsätta höja skatten på
sådant som är skadligt för människor och miljö och sänka skatten på sådant som är
bra.

C: Nej

L: Vi anser att människor ska ha frihet att leva sina liv på det sätt de önskar. Vi
behöver gå mot ett mer cirkulärt samhälle. Det kommer att finnas engångsprodukter,
men de ska inte produceras av fossil råvara.

Kd: Nej.

SD: Nej. Vi anser att det i först hand är ett konsumentval som föräldrarna ska ta
besluta om.

Övriga svar:

F!: Tack för erat mail. Jag har kollat i partiprogrammet, men inte kunnat hitta några
svar på era frågor tyvärr. Jag håller personligen med om att det vore bra om vi kunde
minska användningen av engångsblöjor.

V: Tack för ert mail och era frågor. Just nu hanterar vi en mycket stor mängd enkäter
och tyvärr har vi inte möjlighet att svara på alla. Jag beklagar men vi kommer inte att
hinna svara på er enkät.

Vi uppdaterar kontinuerligt PDFn vartefter vi får in fler svar!


