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Detta är en handlingsplan för att miljögifterna  
på Sundbybergs förskolor ska minska. Miljö- 
gifterna i vår vardag och främst i barnens miljö  
har uppmärksammats mycket på senare tid. 
Handlingsplanen utgår från stadens mål om en 
Miljö fri från gifter och från det nationella miljö- 
kvalitetsmålet Giftfri miljö. Kemikalieinspek- 
tionen och Miljöstyrningsrådet arbetar med  
frågorna på en nationell nivå och Naturskydds- 
föreningen startade under 2013 projektet Giftfri 
förskola som har uppmärksammats mycket i media. 

I Sundbyberg inleddes arbetet under 2013. Ett 
mål i budget 2013 var att arbetet med en miljö fri 
från gifter inom stadens verksamheter ska fort-
sätta och att förskolan är prioriterad. Arbetet är 
också förenligt med stadens vision för 2020 där 
hållbar utveckling för god livsmiljö och folkhälsa 
är en av de strategiska inriktningarna samt stadens 
klimat- och hållbarhetspolicy. Representanter från 
berörda förvaltningar har arbetat med frågan och 
det har resulterat i denna handlingsplan som ska 

bidra till att minska miljögifterna på Sundbybergs 
förskolor.  Handlingsplanens första del besvarar 
en rad frågor om nuläget, genomförande och 
förhållningssätt till de olika åtgärdspunkterna. 
Därefter följer delen med de konkreta åtgärderna 
som Sundbyberg ska vidta. Vi kommer genom- 
föra 23 åtgärder inom sex olika områden. Den 
sista delen innehåller information om de ämnen 
och kemikalier som finns i vår omgivning och 
som vi ska försöka undvika. 

En del åtgärder är enkla att utföra och innebär 
ingen större kostnad, det handlar mer om att  
förändra rutiner, öka medvetenheten och göra 
mer genomtänkta inköp framöver. Andra åtgär-
der är av större art och kan komma att innebära 
en del kostnader, respektive förvaltning ansvarar 
för att i den ordinarie budgetprocessen peka ut 
vilka behov och möjligheter som finns. Det är 
viktigt att poängtera att detta är ett långsiktigt 
arbete, några åtgärder kan göras direkt medan 
andra kommer genomföras på sikt. 
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Varför ska Sundbybergs  
förskolor bli giftfria?
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Hur ser det ut på  
Sundbybergs förskolor?
Under 2013 inventerade Naturskyddsföreningen 
129 förskolor runt om i landet, åtta av dem var 
från Sundbyberg. Inventeringarna resulterade i en 
kartläggning av hur det ser ut på landets förskolor. 
Inventeringarna visade på stora variationer mellan 
förskolorna, och Sundbybergs förskolor skiljer sig 
inte från mängden. Åtta av Sundbybergs förskolor 
skulle inventeras men endast sju blev fullständigt 
inventerade. Resultatet från inventeringarna varie-
rade och det ser säkert mycket olika ut på övriga 
förskolor som inte har inventerats. 

Ingen har med avsikt köpt något giftigt till en 
förskola, utan det är vissa vardagsprodukter som 
vi har omkring oss som har visat sig innehålla 
mindre bra ämnen. Det är viktigt att poängtera 
att problemen inte bara finns på förskolorna utan 
överallt, men eftersom barnen vistas en stor del 
av sin tid på förskolan är det viktigt att ta tag i 
problemet där och försöka göra förbättringar.

I Sundbyberg finns 41 förskolor, 30 är kommu-
nala och 11 fristående. En del förskolor är äldre 
och andra helt nybyggda. Några förskolor ligger i 
bottenvåningarna på bostadshus i lokaler som inte 
från början var avsedda för förskolor och andra 
förskolor är placerade i tillfälliga paviljonger på 
grund av renovering eller annat tillfälligt behov.
Eftersom Sundbyberg expanderar mycket byggs 

det många nya förskolor och fler kommer byggas 
under de närmsta åren. 

Förskolemiljön är komplex ur många aspekter 
och det uppstår lätt intressekonflikter. Många barn 
vistas stor del av sin tid på en relativt liten yta och 
miljön måste vara funktionell ur många aspekter. 
Lokalerna måste fungera utifrån den pedagogiska 
verksamheten men också vara lättstädade för att 
till exempel minska smittspridning. 

Varför är barn extra känsliga? 
Barn är mer känsliga för kemikalier och miljö- 
gifter än vuxna. Det beror bland annat på att barns 
kroppar inte är färdigutvecklade. Barn andas till 
exempel snabbare och äter och dricker mer i  
förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. De  
utforskar dessutom sin omgivning genom att smaka 
och suga på saker och har en tunn och ömtålig hud. 
Det medför att om de utsätts för samma mängd av 
ett ämne som en vuxen kan de ändå få i sig mer. 
Vissa ämnen som är hormonstörande kan  
dessutom påverka barnens utveckling negativt.  

Att minska mängden farliga kemikalier är 
även viktigt utifrån risken för cocktaileffekten 
som den ofta kallas, läs mer om den på sidan 21. 
Cocktaileffekten innebär att även om varje enskilt 
ämne inte överstiger tillåtna gränsvärden, så kan 
de tillsammans få en mycket större effekt och 
vara potentiellt farligare än det enskilda ämnet. 
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Undersökningar visar att damm kan bidra med 
en stor del av småbarns intag av flamskyddsmedel 
och andra miljögifter. Eftersom barn rör sig nära 
golvet är det viktigt med en god städning och 
hygien för att minska små barns exponering för 
farliga kemikalier och miljögifter.

Vem ska utföra åtgärderna? 

Arbetet för giftfria förskolor berör många delar 
av stadens organisation. Flera stödfunktioner kan 
hjälpa till att stötta och stödja verksamheterna och 
projektet, till exempel miljösamordnare och upp-
handlingsenheten. Flera av åtgärderna ska utföras 
på förskolorna av förskolechefer tillsammans med 
personal. Några åtgärder ansvarar måltidschefen och 
måltidspersonalen för, andra ligger på fastighets- 
ägarens ansvar. Projektet är kommunövergripande 
och olika funktioner behöver samverka. Utåt sett 
måste vi vara en organisation som ställer miljö- 
krav och arbetar samlat för barnens bästa.

Åtgärderna i denna plan gäller för alla kom-
munala förskolor. En del barn i Sundbyberg går 
på andra förskolor än de som staden driver. De 
privata förskolorna i Sundbyberg kommer därför 
få ta del av denna handlingsplan med rekommen-
dationen att följa den så att alla Sundbybergsbarn 
får på sikt får en bättre förskolemiljö. 

Åtgärder som inte bara kan förbättra försko-
lemiljön utan även skulle kunna bidra till en mer 
giftfri miljö för barnen på andra platser kommer 
spridas till föräldrar. 

När ska åtgärderna utföras?
Att ta fram en handlingsplan är ett första steg i ett 
långsiktigt arbete för att skapa giftfria förskolor. 
Åtgärderna i planen är tidssatta och ska genom-
föras inom utsatt tid. Det kan handla om att rensa 
bort saker, börja köpa in bättre förbrukningsvaror 
eller förändra rutiner. Andra åtgärder är av större 
karaktär och kräver ett mer långsiktigt arbete, det 
kan till exempel vara att byta ut inredning eller 
göra ombyggnationer. För åtgärder som är förena-
de med större kostnader får respektive förvaltning 
ansvara för att i den ordinarie budgetprocessen 
peka ut vilka behov som finns.

Det skulle inte vara möjligt att direkt göra sig 
av med alla saker på en förskola som skulle kunna 
innehålla skadliga ämnen och istället ersätta med 
nya produkter. Det skulle innebära stora kost-
nader. Det handlar snarare om att göra smarta 
val och prioritera rätt, det som är minst bra kan 
rensas bort direkt men det viktigaste är att de nya 
produkter som köps in är bra. När det köps nytt 
ska det köpas rätt.

Att det blir rätt från början är särskilt viktigt 
när nya förskolor byggs. De ska byggas av bra ma-
terial och inredas på bästa sätt från början för att 
minimera miljögifterna redan från början. Utifrån 
den rådande kunskapen och de olika alternativ 
som finns ska alltid det bästa alternativet väljas.
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Hur ska arbetet följas upp?
Arbetet med att skapa giftfria förskolor har hittills 
drivits som ett separat projekt, men ska nu inte-
greras i den ordinarie verksamheten. Fler av sta-
dens verksamheter bör arbeta för att skapa giftfria 
miljöer, även om förskolan varit prioriterad i detta 
första projekt. Som det anges i Sundbybergs stads 
klimat- och hållbarhetspolicy ska miljöarbetet 
ingå som en naturlig del av den ordinarie verk-
samheten och miljöperspektivet ska finnas med 
i allt beslutsfattande och i alla steg av processen, 
från förslag till genomförande och utvärdering. 
Det är viktigt att kemikalieaspekten tas med i 
detta arbete. 

Uppföljning eller avstämning av de enklare 
åtgärderna i handlingsplanen kommer göras 
under hösten 2014 av kommunkontoret. Förvalt-
ningarna ska då redovisa hur de arbetar utifrån 
handlingsplanen och vilka åtgärder som genom-
förts. Fullständig uppföljning med avstämning 
för respektive åtgärd ska göras i samband med 
årsredovisningen, detta för att säkerställa att även 
de åtgärder som planeras längre fram eller som 
pågår under en längre tid faktiskt har påbörjats 
och genomförs.  

©MOSTPHOTOS
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23 åtgärder för giftfria förskolor
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1. Rensa bort gammal  
elektronik 

Elektronik är ingen leksak och innehåller diverse 
mindre bra ämnen. All gammal elektronik som 
barnen lekte med rensades därför redan bort 
under december 2013. Det kunde vara till exempel 
avlagda mobiltelefoner eller tangentbord som hade 
lämnats in till förskolan. Plasthöljet och kretskorten 
i elektroniska apparater som TV-spel, och stereo- 
apparater kan ofta innehålla bromerade flam-
skyddsmedel. Bly kan finnas i lödpunkter och  
elkablar innehåller ofta ftalater. Det är därför en 
onödig risk att låta barnen leka med elektroniken. 
Gammal elektronik tas inte längre emot av  
förskolorna. 

Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Efter den 1 januari 2014 ska det inte 
längre finnas på förskolorna

2. Rensa bland plastleksaker 
Plast är bra till mycket men inte alltid det bästa för 
barnen. Det finns många olika sorters plaster som 
innehåller olika ämnen, vi ska därför rensa bland 
plastsakerna för att minimera risken att utsätta 
barnen för skadliga ämnen. 

Rensa bort gamla mjuka plastleksaker 
Kemikaliekraven på leksaker har skärpts under 
åren, därför är nya plastleksaker bättre än gamla. 
Mjuka plastleksaker av PVC eller annan plastsort 
som är äldre än 2007 innehåller sannolikt ftalater 
som är förbjudna inom EU idag och de kan även 
innehålla bly. 

Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Rensa bort på sikt 

Rensa bort och fasa ut
En viktig del handlar om att se över vad som finns idag på förskolan och rensa bort sådant som bar-
nen inte bör ha i sin omgivning och leka med. Punkterna nedan är förskolechefens ansvar men kan 
delegeras till andra. Arbetet ska tydligt dokumenteras i rutiner för det systematiska miljöarbetet och 
egenkontroll. Vi ska därför göra följande:
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Rensa bort plastleksaker som är tillverkade 
utanför Europa 
I Europa ställs kemikaliekrav vid leksakstillverk-
ning. De kraven gäller dock inte för leksaker som 
säljs här men tillverkas utanför Europa. Många 
billiga plastleksaker tillverkas i till exempel Kina. 

Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Rensa bort uppenbart dåliga leksaker 
direkt, fasa ut andra på sikt 

Rensa bort plastleksaker som  
känns klibbiga eller hala 
Det klibbiga kan vara ftalater som läcker ut.  
När de släpper från plasten kan det kännas  
klibbigt eller halt. 

Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Rensa bort direkt.  
Klart senast den 1 juni 2014

Rensa bort plastleksaker som luktar 
Leksaker som luktar starkt, antingen kemiskt eller 
parfymerat, ska undvikas eftersom de kan inne-
hålla ämnen som är allergiframkallande. 

Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Rensa bort direkt.  
Klart senast den 1 juni 2014

3. Rensa bland icke-leksaker  
Förskolorna är fyllda av olika saker att leka med, 
vissa saker lämpar sig dock bättre för lek än andra. 
Se därför över saker som barnen leker med som 
inte är ämnande att vara leksaker. 

Rensa bland utklädningskläder 
Rensa bort väskor eller andra saker i konstskinn 
eftersom de ofta innehåller PVC-plast med ftalater 
och ibland bly.  Billiga smycken eller bijouterier 
som känns tunga kan innehålla stora mängder 
hälsoskadligt bly och kadmium. Allergifram- 
kallande nickel kan också förekomma. Kläder som 
har detaljer i metall kan innehålla bly, kadmium 
och nickel. Rensa därför bland bälten, smycken 
och kläder som barnen leker med.

Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Rensa bort direkt.  
Klart senast den 1 juni 2014

Se över skapande- och pysselmaterial 
Det är bra att återanvända material för att inte hela 
tiden behöva köpa nytt men det finns mer eller 
mindre bra saker att leka med. Att pyssla med sa-
ker från naturen eller till exempel gamla kartonger 
är bättre än gamla kablar, elektronik eller metall. 
Byggmaterial som PVC-rör ska också undvikas.  

Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Hitta bättre material att  
skapa med framöver

4. Fasa ut möbler 
Möbler är en ganska stor investering som ska hålla 
länge. Därför är det viktigt att köpa bra möbler när 
nya ska köpas in. Mindre bra möbler ska på sikt 
fasas ut. 

Byt ut soffor från 70- 80-talet  
De innehåller sannolikt bromerade flamskydds-
medel. Vissa sorter bromerade flamskyddsmedel 
har förbjudits, därför är nya möbler bättre än 
gamla. Äldre soffor med skumgummi kan även 
innehålla andra ämnen som inte är hälsosamma, 
till exempel bly.  

Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Fasa ut på sikt

©MOSTPHOTOS
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5. Fasa ut kemikalier
På varje förskola bör man tänka igenom vilka 
kemikalier som egentligen behövs och rensa bort 
onödiga kemikalier. De kemikalier som behövs 
ska förvaras på en plats som barnen inte kommer 
åt och vara dokumenterade i en kemikalieförteck-
ning. Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga.

Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Arbetet ska vara klart under hösten 2014 
och sedan göras löpande. 

6. Sortera avfallet rätt
Staden har tecknat avtal med en entreprenör om 
att hämta, transportera och behandla källsorterat 
avfall vid stadens verksamheter. För att få avfalls-
sorteringen att fungera väl erbjuds verksamheterna 
ett besök av en avfallsinformatör. Informatören 
kan förklara hur insamlingssystemet fungerar samt 
ge information om hur man sorterar rätt och vad 
som händer med avfallet. Genom att sortera alla 
avfallsslag i stadens verksamheter ökar material- 
återvinningen och gifter sprids inte i onödan i  
vår miljö. Detta är i enlighet med avfallsplanens 
intentioner och mål i budget. 

Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Löpande

Rensa bort gamla lekkuddar av skumgummi 
Produkter av skumgummi innehåller ofta bro-
merade flamskyddsmedel. Eftersom några sorter 
bromerade flamskyddsmedel har förbjudits är det 
bättre med nyare kuddar än gamla. Äldre skum-
gummi kan även innehålla andra ämnen som inte 
är hälsosamma, till exempel bly. 

Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Kuddar från 80- och 90-talet  
ska fasas ut på sikt

Byt ut gamla sovmadrasser  
Äldre madrasser innehåller sannolikt flamskydds-
medel som idag är förbjudna. Skumgummit kan 
även innehålla bly. Överdragen är oftast i PVC-
plast och kan, om de är gamla, innehålla de sex 
ftalaterna som är förbjudna idag. Nya madrasser 
som säljs kan också ha överdrag av PVC-plast men 
det finns också alternativ. Välj om möjligt ftalatfritt 
eller PVC-fritt. 

Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Gamla madrasser ska rensas  
bort och ersättas med nya på sikt

Se över förvaringen  
Det är generellt bra att hålla nere antalet plast- 
produkter på förskolan. Andra material än plast 
eller PVC-fri plast är bättre alternativ.  

Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Fasa ut och köp in bättre på sikt

Välj rätt bord 
Ljuddämpande bord kan bidra till en lägre  
ljudnivå och en bättre arbetsmiljö både för  
barn och vuxna. När nya köps in, kontrollera  
att de inte innehåller PVC. 

Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Byt på sikt till PVC-fria bord
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7. Ta fram en inköpsvägledning
För att underlätta för förskolepersonalen som 
gör inköp har en inköpshanledning tagits fram. 
Vägledningen innehåller generell information som 
är bra att känna till vid inköp och konkreta råd att 
tänka på. Den innehåller också information om 
ämnena och kemikalierna vi ska undvika och en 
förteckning över olika miljömärkningar att hålla 
utkik efter.  I samband med att guiden lanseras 
kommer personal på förskolorna som gör mycket 
inköp få en kortare utbildning och introduktion i 
vad de ska tänka på. 

Ansvarig: Kommunstyrelsens kansli har tagit fram 
guiden. Förskolechefer ansvarar för att guiden 
sprids och används. 
Tidsplan: Inköpsguiden färdigställs i mars 2014

8. Handla upp och köp in  
miljömärkta och allergivänliga 
hygienprodukter
Den som köper in produkter till förskolan har ett 
ansvar att välja de bästa ur sortimentet. Inköp ska 
göras från upphandlad leverantör för respektive 
varukategori. Det ställer dock krav på att det finns 
bra produkter att välja på ur det upphandlade 
sortimentet. 

Handla upp allergitestade hygienprodukter 
I de upphandlade leverantörernas sortiment 
saknas idag miljövänliga och allergitestade eller 
oparfymerade hygienprodukter som till exempel 
tvål och tvättmedel. I samband med att avtalet med 
leverantören förlängs ska ett tilläggsavtal göras så 
att det finns bättre produkter att välja på. 

Ansvarig: Upphandlingsavdelningen
Tidsplan: Ska göras under våren/sommaren 2014

Upphandling och inköp
En viktig del handlar om att köpa in rätt saker när man köper nytt så att inte fler miljögifter förs in i 
förskolorna. Den som köper in produkter till förskolan har ett ansvar att välja de bästa ur sortimen-
tet. Det ställer dock krav på att det finns bra produkter att välja på ur det upphandlade sortimentet. 
Vi ska därför göra följande:
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10. Skärpa miljökraven i framtida 
upphandlingar
I alla upphandlingar som görs ställs det miljökrav. Dessa 
krav behöver skärpas upp när det gäller kemikalie-
kraven inom produktgrupper för barn. Enligt stadens 
upphandlingspolicy ska vi ställa miljöstyrningsrådets 
avancerade kemikaliekrav i relevanta upphandlingar. 
Det gäller både varor som till exempel leksaker och 
tjänster som till exempel städning. 

Ansvarig: Upphandlingsavdelningen
Tidsplan: Tydliga miljökrav ska börja ställas omgående 

11. Införa en beställarportal 
Idag kan många anställda i Sundbybergs stad göra 
inköp. En åtgärd för att öka kontrollen av vad som köps 
in och lättare kunna utbilda och hålla inköpsansvariga 
uppdaterade är att begränsa vilka som kan göra inköp. 
Det ska därför införas en beställarportal. Tanken är att 
antal beställare ska minska kraftigt. Det blir då enklare 
att utbilda och hålla beställarna uppdaterade med vad 
som gäller och vad som är viktigt att tänka på vid inköp. 
I beställarportalen kommer endast de produkter som är 
upphandlade finnas att välja på och eftersom miljökrav 
ställs vid upphandling kommer bättre produkter köpas 
in. Medel avsattes till detta projekt i budget för 2013. 

Ansvarig: Upphandlingsavdelningen
Tidsplan: Medel för projektet avsattes i budget för 2013 
och medel som inte är förbrukade föreslås föras över till 
2014 för att arbetet ska kunna intensifieras.

Köp in miljömärkta och allergivänliga  
hygienprodukter 
Minska risken för allergi genom att använda miljömärkta  
och oparfymerade hygienprodukter som till exempel 
handtvål och fuktkräm. Produkter som rekommenderas av 
astma- och allergiförbundet är allergitestade. 

Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Löpande, köp alltid in bästa möjliga produkt  
ur sortimentet

Använda miljömärkta städprodukter 
Använd enbart miljömärkta städprodukter. Det gäller även 
tvättmedel och sköljmedel om det används. Välj miljömärkt 
och helst parfymfritt. Välj det bästa ur sortimentet.

Ansvarig: Upphandling: Upphandlingsavdelningen.  
Uppföljning: Förskolechef
Tidsplan: Löpande, köp alltid in bästa möjliga produkt  
ur sortimentet

Undvika vinylhandskar 
Vinylhandskar används ibland vid tillagning av mat. De 
är gjorda av PVC och kan därför innehålla stora mäng-
der mjukgörande ftalater som läcker från materialet vid 
användning. Alternativa material är nitril, latex, neopren 
och polyuretan. Nitril är det bästa alternativet och ska 
helst användas. Engångshandskar finns med i den nya 
upphandlingen av förbandsmaterial, kraven på handskarna 
har ställts utifrån Kemikalieinspektionens föreskrifter. Om 
handskarna ändå innehåller ftalater ska ett tilläggsanbud på 
nitrilhandskar göras när det nya avtalet startas upp.

Ansvarig: Upphandlingsavdelningen
Tidsplan: Fasa ut vinylhandskar och köp in andra alterna-
tiv som nitril framöver. Om upphandlad leverantör inte 
erbjuder nitrilhandskar ska tilläggsavtal göras omgående.

9. Informera våra leverantörer
För att ytterligare säkra att inköpen som görs blir så bra 
som möjligt ska våra upphandlade leverantörer informeras 
om projektet. Genom skriftlig information ska vi be leve-
rantörerna att bli bättre på att upplysa vad deras produkter 
innehåller och uppmana dem att inte sälja andra produkter 
än de upphandlade enligt prislistor.  

Ansvarig: Kommunstyrelsens kansli tillsammans  
med upphandlingsavdelningen
Tidsplan: Våren 2014
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12. Servera mer ekologisk mat
Målet för 2014 är att minst 30 % av maten som 
serveras ska vara ekologisk. Ett långsiktigt mål är 
50 %. Ekologisk mat innehåller mindre rester av 
bekämpnings-medel och kemikalier och är därför 
bättre för våra barn. Målet om 30 % och 50 % eko-
logisk mat är inte styrt till en speciell varugrupp 
utan är ett generellt mål för alla livsmedel i stadens 
alla verksamheter. Några livsmedel som ska  
prioriteras är dock frukt och grönsaker som 
potatis, paprika, lök, bananer, vindruvor, russin, 
äpplen, citrusfrukter och kiwi. Mejeriprodukter 
ska också prioriteras. 

Ansvarig: Måltidsservice
Tidsplan: Arbetet pågår kontinuerligt

13. Undvika konservburkar
Beläggningen på insidan av konservburkar 
innehåller Bisfenol A, BPA som bland annat är 
hormonstörande. Andelen mat från konservburkar 
ska därför minskas. I flera fall finns alternativa för-
packningar, till exempel för majs. I vissa fall finns 
produkterna enbart i konservburkar idag men 
andra förpackningsalternativ kommer förhopp-
ningsvis framöver.

Ansvarig: Måltidsservice
Tidsplan: Arbetet pågår kontinuerligt

Mat och tillagning
Eftersom det vi äter tas upp direkt i kroppen är det mycket viktigt att försöka begränsa intaget av 
skadliga ämnen genom maten. Inom området mat och tillagning ska vi därför göra följande:
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14. Spola i vattenkranen 
Kranen och vattenledningarna kan bland annat 
laka ur bly och koppar i vattnet. Bakterier kan ock-
så växa till i vatten som står stilla i vattenledningar. 
En bra grundregel är därför att spola tills vattnet är 
riktigt kallt.

Ansvarig: Förskolepersonal/ måltidsservice
Tidsplan: Arbeta in som ny rutin omgående

15. Undvika plast och teflon vid 
tillagning och servering
Plast som upphettas eller kommer i kontakt med 
varm mat släpper ifrån sig mer kemiska föreningar 
som kan vara skadliga för hälsan. Undvik därför 
att använda plastredskap och plasttillbehör vid 
matlagning och servering. 

Byt ut teflonstekpannor 
Teflonstekpannor används endast på några försko-
lor och framförallt vid tillagning av specialkost. De 
ska bytas ut till andra material. 

Ansvarig: Måltidsservice
Tidsplan: Klart i augusti 2014

Använd inte plasttallrikar, plastmuggar  
och plastbesick 
Porslin är ett bättre alternativ, plasttallrikar,  
plastmuggar och plastbesick ska därför inte  
användas längre.

Ansvarig: Måltidsservice och Förskolechef
Tidsplan: Fasa ut på sikt

Fasa ut plasttillbringare 
När nya köps in ska de vara av glas eller metall  
istället. Om det blir tungt för de små barnen att 
hälla upp själva får personal hjälpa till. 

Ansvarig: Måltidsservice 
Tidsplan: Fasa ut på sikt

Undvika vinylhandskar 
Undvik vinylhandskar vid  
tillagning av mat, se sidan 13. 
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16. Tvätta händerna ofta
Barnen på förskolorna ska tvätta händerna ofta. 
När de har varit ute, vid toalettbesök och innan 
måltid är minimum. Det är svårt att kontrollera 
allt som barnen rör vid på förskolan, därför är det 
särskild viktigt med handtvätt för att minimera 
risken att de skadliga ämnena kommer in i  
kroppen när de slickar och suger på händerna.

Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Tydliggör rutinbeskrivningar,  
klart i augusti 2014

17. Tydliggöra rutiner för städning 
Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning där det 
framgår vad städfirman respektive verksamheten 
ska göra. På så sätt säkerställs att inget faller mel-
lan stolarna och allt städas på ett tillfredsställande 
sätt. Det är förskolechefen eller delegerad persons 
ansvar att se till att lokalerna är rena och välskötta. 
Det är därför viktigt med rutiner för att följa upp 
städningen, både den egna och den som städ- 
firman utför. 

Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Tydliggör rutinbeskrivningar,  
klart under 2014

18. Tvätta textilier
Alla nya textilier ska tvättas innan användning, 
det gäller även kuddar och mjukdjur. Nya  
textilier kan innehålla rester av kemikalier från 
tillverkningen och mycket av dem försvinner vid 
tvätt. Det är viktigt att tvätta alla textilier som 
gardiner, filtar och mjukdjur regelbundet efter-
som textilier samlar damm och damm binder 
diverse skadliga ämnen. 

Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Tydliggör rutinbeskrivningar,  
klart i augusti 2014

Rutiner för städning och hygien
God hygien är viktigt inte bara för att minska smittspridning utan även för att minska intaget av skadliga ämnen. 
Många kemikalier släpper från produkterna och samlas i dammet, därför är bra städning en viktig del i arbetet för 
giftfria förskolor.  Stadens förskolor städas regelbundet av en upphandlad städfirma men viss städning utförs av 
personalen på förskolorna. För att förbättra inomhusmiljön ska vi göra följande:
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19. Bygg nya förskolor enligt  
direktiven för Miljöklassad  
byggnad 
Vid nyproduktion av förskolor följer Sundbybergs 
stad direktiven för Miljöklassad byggnad enligt 
Swedish Green Buildning Council som inne-
fattar de olika nivåerna brons, silver och guld. 
Klassningen ställer krav på energiförbrukning, 
kemikalieanvändning och flera andra aspekter 
kring inomhusmiljön. 

Ansvarig: Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen 
genom kommunlokaler
Tidsplan: Löpande

20. Välj rätt material vid ombygg-
nad
Använd endast godkända byggvaror vid ombygg-
nad och renovering. Utgå från BASTA-registret 
eller Sunda hus för att välja rätt produkter. Bygg-
varubedömningen har också rekommendationer.

Ansvarig: Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen 
genom kommunlokaler
Tidsplan: Kontinuerligt

21. Inventera golven i stadens 
förskolor
Äldre PVC-golv kan innehålla blyföreningar som 
stabilisator i materialet och mjukgörande ftalater. 
Kommunlokaler på stadsbyggnads- och miljöför-
valtningen ska under 2014 göra en enkel inven-
tering av golvtyperna i förskolorna för att se hur 
stor omfattningen av PVC-golv är. 

Ytterligare utredningar behöver göras innan 
beslut om att eventuellt byta ut golven tas. Vilket 
material golven eventuellt ska ersättas med  
behöver utredas ytterligare så att det säkert leder 
till en förbättring av inomhusmiljön. Det är 
viktigt att se helheten för ett golvmaterial och de 
kemikalier som eventuellt behövs vid städning.   

Ansvarig: Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen 
genom kommunlokaler
Tidsplan: Inventering klar under 2014

Byggnad och utomhusmiljö
För att skapa bättre förskolemiljöer handlar det inte bara om vad man fyller förskolorna med utan även hur de 
byggs, det gäller både byggnaden och gården. I Sundbyberg byggs det många nya förskolor och därför är det 
viktigt att vi bygger rätt från början. Följande punkter handlar om när vi bygger nytt men också om hur vi ska 
tänka när vi renoverar och rustar upp befintliga förskolor.
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22. Skapa stimulerande och  
giftfria förskolegårdar
Att rekreation och fysisk aktivitet är en förutsätt-
ning för en god hälsoutveckling betonas i Sundby-
bergs översiktsplan. Det gäller även för förskole-
barn och eftersom många gifter samlas i dammet 
inomhus är det bra för barnen att vara utomhus 
så mycket som möjligt, dock är det viktigt att även 
förskolegårdarna är välplanerade och giftfria. 

Välja den bästa gummiasfalten  
Vid planering av nya förskolegårdar eller upp-
rustning av befintliga ska leverantörernas utbud 
ses över så att den bästa produkten utifrån alla 
miljöaspekter används. Gummiasfalt innehåller 
ibland återvunna bildäck vilket inte är det bästa ur 
kemikalieaspekt. Idag används ofta gummiasfalt 
för att det är ett funktionellt och slitstarkt. Där det 
är möjligt ska andra material väljas, förskole- 
gårdarna bör vara så naturliga som möjligt.

Ansvarig: Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen 
genom kommunlokaler
Tidsplan: Kontinuerligt, ta fram rutin för att säker-
ställa att det bästa alternativet väljs under 2014

Hitta alternativ till däckgungor  
Vid nyinköp av gungor ska däckgungor väljas bort. 
Andra alternativ finns.

Ansvarig: Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen 
genom kommunlokaler
Tidsplan: Kontinuerligt

Undvika tryckimpregnerat trä 
Tryckimpregnerat trä undviks vid nybyggnad.   
Vid reparation av befintliga anläggningar som 
består av tryckimpregnerat trä görs en helhets- 
bedömning av kostnaden och effekten av att byta 
ut allt trä till icke tryckimpregnerat jämfört med att 
göra en lite reparation med tryckimpregnerat trä. 

Ansvarig: Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen 
genom kommunlokaler
Tidsplan: Kontinuerligt
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23. Öka kunskapen om kemikalier 
och miljögifter 

Utbildning om kemikalier och  
miljögifter i samhället 
Med anledning av denna handlingsplan och Sund-
bybergs satsning på att skapa giftfria förskolor ska 
en utbildning eller ett seminarium om miljögifter i 
samhället ordnas för anställda och förtroendevalda.

Ansvarig: Kommunstyrelsens kansli
Tidsplan: Under 2014

Seminarium om inköp för förskolepersonal 
När den framtagna inköpsguiden blir klar ska 
två seminarium hållas för förskolepersonal som 
gör inköp.  

Ansvarig: Kommunstyrelsens kansli
Tidsplan: Mars 2014

Sprida kunskap om handlingsplanen  
i arbetsgrupperna 
Förskolorna och andra som utpekats som ansva-
riga för åtgärder i denna handlingsplan ska arbeta 
med planen på arbetsplatsträffar eller liknande. 
Det är viktigt att handlingsplanen sprids i berörda 
verksamheter. 

Ansvarig: Förskolechefer och andra berörda chefer,  
till exempel på kommunlokaler och upphandling. 
Tidsplan: Under våren 2014

Utbildning och  
kompetensutveckling
För att långsiktigt kunna arbeta med dessa frågor och skapa giftfria förskolor är det viktigt med utbildning och 
kompetensutveckling både för anställda och förtroendevalda. För att stärka kompetensen inom området ska 
följande göras:
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Fortsätta utbilda måltidspersonal 
Måltidspersonalen ska även fortsatt utbildas i  
frågor kring ekologisk mat och hur tillagning ska 
ske på bästa sätt. Maten är en viktig del eftersom 
det vi äter kommer direkt in i kroppen. 

Ansvarig: Måltidsservice
Tidsplan: Löpande

Kontinuerlig uppdatering kring upphandlingar 
Upphandlingsenheten har ett ansvar att se till att 
aktuell information finns på intranätet Kommunet 
och även information om vilka miljökrav som har 
ställts etcetera. Det är också viktigt att kunskap 
sprids om vad som är viktigt att tänka på vid inköp 
av olika produkter och tjänster. De som gör inköp 
måste förstå vikten av att välja bra produkter och 
att handla från rätt avtal, de ska bli motiverade att 
välja produkter med omsorg.  

Ansvarig: Upphandlingsavdelningen
Tidsplan: Kontinuerligt

Miljökörkort – allmän miljöutbildning 
Alla anställda i Sundbyberg har möjlighet att  
genomgå en digital utbildning och ta ett miljö- 
körkort på intranätet Kommunet. Denna utbild-
ning ska även fortsättningsvis erbjudas eftersom 
den ger en bra grund att stå på i miljöarbetet, som 
ska vara en del av den ordinarie verksamheten. 
Utbildningen innehåller bland annat delar om 
miljögifter och metaller.

Ansvarig: Miljösamordnare 
Tidsplan: Kontinuerligt
 

©MOSTPHOTOS
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Gränsvärden och cocktaileffekten
Det finns så kallade gränsvärden för hur mycket 
av ett visst ämne en produkt får innehålla. Nyligen 
har lagstiftningen för barnprodukter för små 
barn skärpts, men inte för leksaker för äldre barn. 
Lagstiftningen gäller dessutom bara leksaker och 
inte andra produkter som små barn ofta kommer i 
kontakt med. 

Bedömningar om gränsvärden och lagstift- 
ning kring ett ämne tas fram utifrån det vi vet om 
ämnena var för sig och inte vilken effekt de kan få 
tillsammans med andra kemikalier. Vi utsätts dock 
aldrig inte för ett ämne i taget utan för flera  
samtidigt och det kan skapa stora konsekvenser. 
Detta kallas för cocktaileffekten.

Kandidatlistan
ECHA är EU:s Kemikaliemyndighet och kandi-
dat- listan är ett av deras verktyg för att begränsa 
och förse kemiska ämnen med restriktioner. En 
anmälan av ett ämne till kandidatlistan kan bara 
göras av EU-kommissionen eller en medlemstat. 
Ämnet utreds sedan av ECHA utifrån EU:s kemi-
kalielagstiftning REACH. De ämnen som efter  
bedömningen når det översta trappsteget i 

REACH kräver tillstånd att få användas.  
Kriterierna som REACH anger för att ett ämne 
ska klassas som farligt är om det är cancerogent, 
mutagent och reproduktionsstörande (CMR), 
svårnedbryt-bart, bioackumulerande och  
giftigt(PBTs) eller mycket svårnedbrytbart  
(persistent) och starkt bioackumulerande  
(vPvBs). Kemiska ämnen bedöms ett och ett och 
bedömningsprocessen för att begränsa farliga 
ämnen går långsamt. Ett problem med att  
ämnena bedöms ett och ett är att det ofta finns 
flera liknande ämnen. Om ett blir förbjudet är  
det fortfarande fritt fram att använda andra  
liknande ämnen.

Försiktighetsprincipen
Eftersom lagstiftningen är komplicerad och tar  
tid att förändra och det finns så många olika  
ämnen som vi inte har kunskap om ska vi  
tillämpa försiktighets-principen. Det innebär att  
vi alltid ska välja de bästa produkterna och det 
bästa alternativet ur miljö- och hälsosynpunkt.  
Det är viktigt även utifrån ett barnperspektiv, i 
Sundbyberg ska barnens bästa alltid komma i 
främsta rummet.  

Kemikalierna i vår omgivning
I dag omges vi av fler kemikalier än någonsin. Världsproduktionen av kemiska ämnen har sedan 1950-talet ökat 
från 10 miljoner ton per år, till över 400 miljoner ton per år. EU:s kemikaliemyndighet rapporterar att ca 100 000 
kemiska ämnen används idag, men osäkerheten är stor kring vilka och hur många av dem som vanliga konsu-
menter kommer i kontakt med. Många av dessa ämnen finns dock omkring oss i vardagen, utomhus, på arbets-
platsen och i förskolan. Vardagssaker vi har i vår omgivning släpper ifrån sig ämnen som hamnar i vår luft och 
samlas i dammet inomhus. 
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Ftalater
Ftalater används främst som mjukgörare i olika plaster, 
bland annat PVC-plast. Ftalater är inte bundet i materialet 
utan har förmåga att läcka ur plasten och sprids till  
omgivningen över lång tid. Barn kan få i sig ftalater  
genom huden, när de har plastmaterialet direkt i munnen 
eller genom att de andas in eller sväljer damm som  
ftalaterna samlats i. 

Det är bevisat att en del ftalater verkar  
hormon- och reproduktionsstörande eftersom de liknar 
vissa av kroppens egna hormoner. Forskning har visat att 
det också finns en risk att barn utvecklar astma, luftvägs-
problem och eksem vid exponering för vissa ftalater.

Sedan 2007 är ftalaterna DEHP, DBP och BBP för-
bjudna i leksaker och barnvårdsartiklar. Ytterligare tre 
ftalater (DINP, DNOP och DIDP) är förbjudna i leksaker, 
eller delar av leksaker och barnvårdsartiklar som kan 
stoppas i munnen. Eftersom förbudet infördes först 2007 
kan ämnena finnas i leksaker och barnavårdsprodukter 

som är äldre än så.  De sex ftalaterna är inte förbjudna i 
andra konsumentprodukter.

Bromerade flamskyddsmedel
Elektronik, textilier och stoppade möbler är några exempel 
på produkter som behandlas med flamskyddsmedel för 
att inte börja brinna så lätt. Det finns ett stort antal olika 
flamskyddsmedel och majoriteten innehåller brom.

I miljön bryts flamskyddsmedel ner mycket långsamt 
och finns därför kvar länge. De är dessutom fettlösliga 
och kan därför ansamlas i våra kroppar. Studier har visat 
att vissa flamskyddsmedel kan vara hormonstörande, 
reproduktionsstörande, cancerframkallande och eventuellt 
ge inlärningssvårigheter. Barn exponeras främst för flam-
skyddsmedel genom att de andas in eller sväljer damm 
som partiklarna samlats i. 

Det finns olika typer av flamskyddsmedel varav runt 
70 stycken innehåller brom. Av dem är det främst fem 
som använts. De typer av flamskyddsmedel som är  

Ämnen och kemikalier  
att undvika
Följande åtta ämnesgrupper är några av de som Kemikalieinspektionen anser vara riskfaktorer för barns hälsa. 
Dessa ämnen är vanligt förekommande i produkter som finns i barns närhet och som kan avges till inomhus-
miljön. Vi ska därför arbeta för att begränsa dem i barns närhet. 
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långlivade, som ansamlas i levande organismer och är 
giftiga kallas för PBT-ämnen (persistent, bioackumulerande 
och toxiska). De är särskilt viktiga att undvika. Grupperna 
polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade dife-
nyleter (PBDE) förbjöds inom EU i elektriska och elektro-
niska varor i omgångar, först 2006 och sedan 2008. Globalt 
regleras användningen av dem genom FN:s Stockholms- 
konvention. Hexabromcyklodekan (HBCDD) är ännu 
inte reglerat men finns på EU:s lista över särskilt farliga 
ämnen. Företag är därför skyldiga att på begäran informera 
konsumenter om att ämnet ingår i varan.

Bisfenol A
Bisfenol A (BPA) används i tillverkningen av Polykar- 
bonatplast som är en vanlig plastleksaksplast. BPA används 
även i andra plaster såsom polyuretanplast och PVC för att 
skydda materialen från att brytas ner. Den största källan till 
BPA exponering är via maten då livsmedel ofta förpackas 
och förvaras i plastförpackningar som innehåller ämnet. 
Det finns till exempel i lacken på insidan av konservburkar.  
Barn kan även få i sig ämnet genom att det samlas i damm 
som de andas in eller sväljer eller när de har materialet  
direkt i munnen. BPA samlas inte i kroppen men vi  
exponeras kontinuerligt för ämnet. BPA har hormon- 
störande och reproduktionsstörande effekter. Studier har 
även indikerat effekter på hjärnanas utveckling, beteende- 
förändringar, ökad risk för fetma och cancer. Ämnet tros 
även kunna påverka de hormoner som styr hjärnans  
utveckling under den senare delen av fosterutvecklingen 
och under de första levnadsåren.  

Perfluorerade ämnen
Perfluorerade ämnen används för att ge olika produkter 
vatten, smuts- och fettavisande egenskaper, till exempel 
stoppade möbler. De förekommer också ofta i rengörings-
medel som fönsterputs och golvpolish för att göra det mer 
lättstädat. Perfluorerade ämnen bryts ner mycket långsamt 
eller inte alls i naturen och har en förmåga att samlas i 
våra kroppar. 

Det är främst två ämnen som använts, PFOS och PFOA 
som i studier konstaterats vara cancerframkallande och 
ha reproduktionsstörande effekt. Med anledning av risken 
för deras långsiktiga hälsoeffekter, är det viktigt att minska 
användningen av produkter som innehåller dem. Barn 
exponeras för ämnet främst genom att de andas in eller 
sväljer damm som de Perfluorerade ämnena samlats i. 

Organofosfater
Organofosfater är en stor grupp ämnen som används 
som flamskyddsmedel, som mjukgörare i plaster och i 
växtskyddsmedel. De förekommer också i golvpolish. På 
förskolor är äldre vilmadrasser i skumgummi med plast- 
överdrag en sannolik exponeringskälla för organofosfater. 
Ämnena samlas i damm som barn får i sig när de andas 
eller sväljer.

Eftersom gruppen Organofosfater innehåller många 
olika varianter av ämnet är kunskapen varierande kring 
dess effekter på människors hälsa och miljö. En typ av 
organofosfat är inom EU klassad som cancerframkallande. 
Andra misstänks kunna ge skador på hjärnan och nerv- 
systemet och möjligen orsaka ADHD.
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Nonylfenoler- antimögelmedel och  
färgrester i nya textilier
Under framställningsprocessen av textilier används många 
olika kemikalier, färgämnen och tillsatsämnen för att ge 
textilen dess önskvärda egenskaper. Vissa kemikalier har 
mer allvarliga effekter som till exempel nonylfenol som 
misstänks vara hormonstörande och azofärgämnen som är 
cancerframkallande och kan påverka arvsmassan. Andra 
kemikalier kan ge upphov till allergiska reaktioner såsom 
formaldehyd, färgämnen, antimögelmedel och konser-
veringsmedel. Därför är det bra att tvätta nya textilier en 
eller ett par gånger innan de används.

Bly
Bly är ett grundämne med många olika användnings- 
områden. Det används bland annat i elektronik, vatten-
kranar och som tillsats i PVC-plast. Det är viktigt att barn 
skyddas från att få i sig bly eftersom det är reproduktions-
störande och cancerframkallande. Det påverkar även 
nervsystemet, hjärnans utveckling och intellektet negativt. 
Bly kan även orsaka koncentrationsstörningar och  
inlärningssvårigheter. 

Barn exponeras för bly genom livsmedel, vatten, olika 
konsumentprodukter och genom dammet som de andas 
in eller sväljer. Studier har visat att bly är farligt även i 
doser som ligger under de gränsvärden som idag finns för 
tolerabelt dagligt intag. Det finns alltså ingen lägsta nivå 
som anses vara säker. 

Kadmium
Kadmium är en metall som bland annat kan finnas i äldre 
plastföremål och elektronik. Den största exponeringen 
av kadmium sker genom maten vi äter. Liksom bly lagras 
kadmium in i skelettet men även i njurarna och kan på 
lång sikt ge benskörhet, njurskador och orsaka cancer.
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