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Giftfri förskola 

Tillväxtchefs förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa handlingsplan för Giftfri förskola. 

Ärendesammanfattning 

Robertsfors kommunfullmäktige beslutade 2014-12-03 (§80) att en långsiktig handlingsplan för att in-
ventera och fasa ut farliga kemikalier i förskolan ska tas fram. Vid arbetet bör resultaten från 
Naturvårdsverkets ”Operation Giftfri förskola” utgöra utgångspunkt. Vidare beslutades att vid upp-
handling av produkter till förskolan så ska en noggrann genomgång av kravställande göras för att se till 
att produkterna i mesta möjliga mån inte innehåller skadliga kemikalier. Vid nybyggnation av förskolor/ 
skolor ska projekteringsprocessen säkerställa att inga skadliga kemikalier finns i byggmaterialen. 
 
I ram- och hängavtal finns säkerhets- och/eller miljökrav inskrivna. I upphandlingen för byggandet av 
den nya förskolan har krav ställts att byggmaterial ska uppfylla kraven Sunda hus A och B eller 
motsvarande. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2020-09-24 

 Handlingsplan giftfria förskolor i Robertsfors kommun 

 ABA Skol Aktiebolag: Leksaker och tillbehör (16182)  

 Lekolar AB: Leksaker och tillbehör (16182) 

 Lekolar AB: Pyssel- och hobbymaterial (1809)  

 Stapels Sweden AB: Pyssel- och hobbymaterial (1809) 

 Sunda Hus 191003_bedomningskriterier_6-1-5   

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-03 (§80) att: 

 Barn- och utbildningsutskottet ska, såsom de beskriver i sitt yttrande, använda resultatet av 
Naturvårdsverkets projekt ”Operation Giftfri förskola” och därmed skapa en långsiktig hand-
lingsplan för att inventera och fasa ut de farliga kemikalier som finns i förskolan och skolan. 

 Vid upphandling av produkter till förskolan ska alltid en noggrann genomgång av kravställande 
göras för att se till att produkterna i mesta möjliga mån inte innehåller skadliga kemikalier. 

 Vid nybyggnation av förskolor och skolor ska projekteringsprocessen säkerställa att inga skad-
liga kemikalier kommer finnas i byggmaterialen.  

 

Förskoleverksamheten började under 2016 att inventera och fasa ut leksaker som kan innehålla skad-
liga ämnen samt att rensa ut ”icke-leksaker”. Förskoleverksamheten har också under 2016/17 påbörjat 
ett mer kritiskt granskande av nyinköp till förskolorna avseende leksaker, skapande material och in-
ventarier. En handlingsplan finns nu framtagen som även omfattar verksamheterna måltid, lokalvård, 
fastighet och upphandling. Handlingsplanen har tagits fram i samverkan mellan sektorerna barn- och 
utbildning, samhällsbyggnad och tillväxt. 
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I de ram- och hängavtal där Robertsfors kommun har avropsrättighet avseende 

 leksaker och tillbehör finns i avtalen angivet säkerhets- och miljökrav 

 pyssel- och hobbymaterial angivet miljökrav. 
 

Vid byggandet av den nya förskolan i Robertsfors har nedanstående krav ställts i förfrågningsunder-
laget: 

”Projektör och entreprenör ska välja byggmaterial som uppfyller Sunda hus A och B eller mot-
svarande i ett liknande system (t.ex. byggvarubedömningen). Byggvaror som fått bedömningen A 
eller B är godkända för användning. A-klassad byggvara ska prioriteras före B om möjligheten 
finns. Byggvaror med totalbedömningen C får endast användas efter beställarens godkännande.” 

 

Sunda Hus bedömningskriterier är baserade på reglerna i Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 om 
klassificering och märkning, Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008, och 
Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. 
 

Beslut ska skickas till: 
 BOU 

 SHB 

 Tillväxt 

 Motionären i motion 10/2013 - Giftfri vardag kräver handling 

Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets konsekvensanalys 

Handlingsplanen bedöms vara genusneutral. 
  

Konsekvenser verksamhet 
Konsekvenserna är en ökad arbetsinsats för att inventera och kritiskt granska kommande inköp, fram 
till dess att kunskap och kompetens har satt sig i organisationen. 
  

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
Inga risk- och konsekvensanalyser har genomförts. 
  

Konsekvenser på andra fattade beslut 
Inga kända. 

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser i form av dyrare produkter torde vara rimlig att anta, dock torde detta på 

sikt avta i och med ökade krav rent generellt i samhället som medför omställning av produktion till 

giftfria alternativa.  

Resurser 
Sammantaget kan konstateras att det inte är möjligt att genomföra alla åtgärder direkt. Vissa åtgärder 
är relativt omfattande och innebär stora kostnader, medan andra åtgärder är av mindre karaktär och 
kan inrymmas inom befintlig budget.  


