
Om tillsyn

I varje kommun finns en tillsynsmyndighet 
som kontrollerar att bestämmelserna i  
miljöbalken följs. 
Det är kommunens miljöinspektörer som gör tillsyn, ger rådgivning och information 
på uppdrag av kommunens miljönämnd. Syftet med tillsynen är att skydda kommun-
invånarnas hälsa och miljön och arbeta mot att uppfylla Sveriges miljömål. 

Miljösamverkan Sydost har samordnat 
detta projekt. För mer information se  
www.miljosamverkansydost.se

Barn är extra känsliga för farliga ämnen. 
Dessa ämnen kan till exempel finnas i  
leksaker, elektronik, textilier, plast och  
hygienprodukter. 
För att skydda barnens hälsa är det därför 
viktigt att minska mängden farliga  
ämnen i vår miljö. 

    Information om egenkontroll enligt Miljöbalken

Enligt lagstiftningen ska förskolor ha rutiner 
som förebygger hälsorisker i verksamheten. I 
rutinerna ska det ingå hur man arbetar med 
en giftfri förskola.
Det finns många uppgifter att genomföra för att säkra en giftfri förskola. För att 
underlätta det fortsatta arbetet kan det vara bra att i förskolans egenkontroll ha en 
handlingsplan över vad som ska göras, när det ska ske och vem som ska göra det. 

Exempel på rutiner kan vara hur man vädrar efter städning samt hur man hanterar 
inköp så att inte fel produkter köps in. Alla som jobbar i verksamheten ska även ha 
den kunskap som behövs inom området.

Information om arbetet med



Enligt svaren

är förskolorna  
bra på detta:

Många har tagit 
bort leksaker som 

doftar eller är 
vätskefyllda

Ställa krav på  
giftfria produkter 
vid upphandling

Rensa bort  
plastleksaker som 
är äldre än 2007

Använda giftfria 
byggmaterial

Städa i  
undanskymda 
utrymmen där 

dammet samlas

Använda handskar 
av nitril eller  

polyeten

Undvika  
bildäck och  

impregnerat trä
Öka andelen  

ekologisk mat
Utse en ansvarig 
för giftfri förskola

Många serverar 
ekologisk mat

De flesta  
använder  

miljömärkta  
rengörings- 
produkter

Få använder  
våtservetter

Har ni inte kommit igång med arbetet,  
eller är ni igång och vill komma vidare? 

Alla små steg är viktiga och har betydelse. 
En del saker kan göras enkelt och snabbt, 
andra saker tar längre tid.  Eftersom barn 
vanligtvis vistas mest inomhus är det bra  
att börja arbetet där! 
Enkäten kan användas för att komma gång med arbetet.  
För att hämta mer information, se länkar: 

Kemikalieinspektionen och stiftelsen Håll Sverige Rent har tagit fram  
ett omfattande material om kemikalie- smart förskola: 

Det finns ett kommunnätverk för giftfri vardag med goda exempel. Gå gärna med där! 

1177–vårdguiden har information om barn och kemikalier: 

 

   www.hsr.se

Få använder 
non-stickbelagd 
köksutrustning,  

till exempel  
teflonpannor

www.1177.se/Kalmar-lan/Tema/Barn-och-foraldrar
   > Mat, sömn och praktiska råd   > Praktiska råd   > Barn och kemikalier

Enligt svaren

kan förskolorna  
bli bättre på att:

www.kemi.se/om-kemikalieinspektionen/verksamhet
  > Handlingsplan för en giftfri vardag > Kommunnätverk för giftfri vardag

Nästan ingen  
serverar strömming 

från Östersjön

Vädra efter  
rengöring

Undvika  
direktinköp

www.miljosamverkansydost.se/giftfri-miljo-i-forskola 

Miljökontoren i Kalmar län genomförde 
under 2016 ett projekt med syftet att stödja 
arbetet med att minska barnens exponering 
för farliga ämnen. 
Med farliga ämnen menas ämnen som kan orsaka cancer, påverka arvsmassan, 
vara hormonstörande och försämra barnens framtida reproduktionsförmåga.

I projektet skickades en enkät ut till förskolor i Kalmar län och i denna folder redovisas 
en sammanfattning av de 134 svar som har kommit in. Svaren berör över 7000 barn.

Enkäten innehöll ett urval av frågor inom området och utgick ifrån Kemikalieinspek-
tionens och Håll Sverige Rents information om kemikaliesmart förskola. 

Tillsammans med Landstinget och Länsstyrelsen i Kalmar län har två utbildningsdagar 
genomförts för upphandlare och förskolelärare. Totalt deltog närmare 200 personer. 

Rensa ut  
inte-leksaker  

som till exempel 
elektronik

Få värmer  
mat i plast


