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Kemikaliesmart förskola, tillsyn på Kramfors 
kommuns 27 förskolor under nov-dec 2017 
 

Bakgrund 

Miljö- och byggförvaltningen utförde under november och december månad 2017 

tillsyn enligt miljöbalken på Kramfors alla 27 förskolor inklusive pedagogisk 

omsorg. Tillsynen fokuserade på kemikaliesmart förskola eller ”giftfri förskola” som 

det också kan kallas. På tillsynen tittade vi också på inomhusmiljön såsom 

ventilation, luftkvalitet, fukt- och mögelskador, städning och radon. 

 

Två kvällsföreläsningar hölls om giftfri förskola, en i Ådalsskolans aula den 9 

oktober och en i Högakustenskolans matsal den 16 oktober 2017. På dessa 

föreläsningar deltog personal och chefer från alla förskolor inklusive kooperativa,  

privata och pedagogisk omsorg. 

 

Resultat 

Inspektionsrapport för varje förskola har skickats ut till respektive förskola och till 

BKU-förvaltningen. Kopia har skickats till fastighetsägaren. Sammanställning av 

tillsynen redovisas i denna rapport. 

 

Leksaker 

Många förskolor har redan rensat ut många äldre leksaker, främst gamla 

plastleksaker. De flesta förskolor har också tagit bort gammal elektronik som tidigare 

använts som leksaker. I de fall elektronik hittats har det rekommenderats att slänga 

bort det. 

 

Inga förskolor använder gamla kvitton eller andra biljetter av termopapper som 

innehåller bisfenol A. 

 

Nycklar, mynt, verktyg och annat i metall som leksaker förekommer i enstaka fall.  

 

Ingen förskola har smink, docksmink eller parfymerade saker. 

 

Ingen förskola har vätskefyllda leksaker, förutom dock-nappflaskor som bedöms 

vara ofarliga. 

 

Pyssel-skapamaterial 
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Lera köps inte färdig på någon förskola vilket är bra. Lera görs själv med vetemjöl, 

salt, citronsyra, matolja, vatten och eventuell färg. Vissa tillsätter också alun för en 

bättre konsistens. Denna lera blir ofarlig. Citronsyra och alun kan vara irriterande i 

ren form men inte i leran. Salt är inte heller ofarligt men att barnen äter stora 

mängder lera är ovanligt. 

 

Färger är vattenbaserade och de flesta har flytande färg från lekolar. Vattenfärg som 

löses upp med blöt pensel är också vanligt. Limstift och limpistol används också, 

vanligen inköpt från lekolar.  

 

Många förskolor har färger ej avsedda för barn i målarrummets skåp. Det kan vara 

färger med lösningsmedel avsedda för möbler, bilar och utomhusbruk. Sprayfärger 

med lösningsmedel är också vanliga. Vissa förskolor hade lim med lösningsmedel. 

Casco trälim finns på vissa förskolor, trälimmet kan vara irriterande och innehålla 

biocider. Bekämpningsmedel fanns också, typ Myrr. Alla dessa produkter bör inte 

förvaras i målarrum utan i separat utrymme oåtkomligt för barn. 

 

Förkläden i galon bör bytas ut mot förkläden i nylon/polyester. Galonförkläden 

innehåller ofta PVC. Vissa förskolor hade kvar några galonförkläden. 

 

Inredning/byggnad 

Det är viktigt att lokalerna är lättstädade så att damm inte blir liggande på ytor som 

är svåråtkomliga. 

 

Byggnadsmaterial är inte inventerad och bedömd i denna tillsyn. Det är respektive 

fastighetsägare som ansvarar för fast inredning och byggnadsmaterial. 

 

Möbler/madrasser 

Många förskolor fick bord belagda med mjuk plastmatta för 10-15 år sedan. En 

golvplastmatta limmades på bordsytan. Mattan är troligen PVC med ftalat-

mjukgörare. Dessa bör bytas ut på sikt. Nya bord finns att köpa med en mjukare yta 

för att få bättre akustik och mindre slammer. 

 

Enstaka förskolor har byggt egna bord och bänkar med till exempel vattenfast 

boardskiva eller lastpallar med plastmatta på. Detta kan vara olämpligt. 

 

Hoppmadrasser och stora rektangulära kuddar i galonöverdrag finns på flera 

förskolor. De äldre madrasserna och kuddarna innehåller ofta PVC-överdrag. 

 

Sovmadrasser på nästan alla förskolor är av äldre typ med galon/PVC-överdrag. 

Ovanpå detta finns ett frottéöverdrag. Det är skumgummi i madrasserna. Nya 

madrasser utan ftalat-innehållande ytskikt bör köpas in på sikt. Skötbordsmadrasser 

är ofta av äldre typ med galon/PVC-överdrag. Dessa bör bytas ut på sikt. 

 

Mat/servering 

Det finns stekpannor och kastruller med nonstick-beläggning på en del förskolor. 

Dessa bör bytas ut mot pannor utan nonstick-beläggning, till exempel rostfritt. 

 

Äldre plastmuggar, plasttillbringare och plasttallrikar kan innehålla polykarbonat 

med bisfenol A. Dessa bör bytas ut på sikt. Pipmuggar för mindre barn i plast är ofta 
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i godkänd plast. Kåsor och plasttallrikar för utomhusbruk kan behållas, då de inte 

används dagligen.  

 

Mat och dryck ska aldrig värmas i plastbehållare/plasttallrikar, det görs inte heller. 

 

De flesta förskolor använder porslin, metallbestick och glas till mat vilket är bra. 

 

Engångshandskar 

Många förskolor använder i skötrummet engångshandskar i vinyl. Det är bättre att 

använda engångshandskar nitril- eller polyeten. Vinyl innehåller PVC och kan 

innehålla mjukgörarna ftalater. Nitrilhandskar kan köpas in via kommunservice. 

 

Golv/ytskikt 

De flesta golvytor är med linoleummatta, plastmatta i andra rum än våtrum 

förekommer också. Några förskolor har problem med ”mjölande” ytskikt på 

linoleummattor. Detta bör åtgärdas då detta mjöl blir partiklar som sprider sig i luften 

samt att mattan blir svårstädad. 

 

Städning 

Städningen bedömdes som god på förskolorna. Alla lokaler städas dagligen vilket är 

bra. Verksamheterna försökar att inte vara i det rum som städas. Ibland städas det 

innan verksamheten har öppnat men städning under verksamhetstid är vanligast. 

 

En förskola hade problem med att det städades med för mycket vatten på golven och 

att städskrubben inte var låst. 

 

Storstädning sker en gång per år på de flesta förskolor, ofta på sommaren under 

stängningsvecka. Några förskolor har inte fått årlig storstädning, framförallt de som 

alltid har sommaröppet. 

 

Ventilation och luftkvalitet 

Mekanisk till- och frånluft är den vanligaste ventilationen. De flesta är nöjda med 

luftkvaliten. Några förskolor har mekanisk frånluft med tilluft via don/öppningar i 

ytterväggen. Dessa ventiler ska vara öppna och de var de ofta. Det är viktigt att inte 

dessa ventiler stängs. Några har ”klassrumsaggregat” som upplevdes som att de ger 

väldigt kalla golv och kalldrag. I något fall hade aggregatet stängts/stryps av 

vaktmästare. 

 

Luftförbättrare som spray och doftblock bör inte användas då det kan ge 

luftvägsirritationer och överkänslighetsreaktioner. Doftspray finns på vissa förskolor. 

 

Temperatur 

Vanligaste anmärkningen är ojämn temperatur, främst att det är för varmt, och torr 

luft, framförallt vintertid. För hög temperatur leder ofta till att luften blir extra torr 

vintertid. 

 

Fukt/mögel 

Inga pågående fukt- eller mögelskador i någon av förskolorna. Några hade haft 

vattenskador från regn och läckande rör, med dessa var åtgärdade. 
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Ingen mögellukt eller annan dålig lukt kunde identifieras på någon av förskolorna. 

 

Radon 

Radonmätningar är utförda på de flesta förskolor, utom några nya asylförskolor. De 

flesta mätningar är från 2004/2005. Förskolor som mätts ligger under gränsvärdet på 

200 Bq/m3 luft. 

 

De som inte utfört radonmätning i inomhusluften bör göra detta. Då ska det vara en 

långtidsmätning under uppvärmningsperioden. Det rekommenderas att alltid göra ny 

radonmätning när man ändrat ventilationen eller byggt om i lokalerna. 

 

Utomhusmiljö 

Bildäck liggande på marken samt halvt nedgrävda bildäck finns på många gårdar. 

Detta rekommenderas inte, speciellt om det är äldre däck med HA-oljor. 

 

Många förskolor har gungor av bildäck. Dessa gungor är ofta tillverkade av däck 

utan HA-oljor, men är gungorna gamla kan det vara bra att byta ut dem. 

 

Lastpallar i trä är ofta ofarliga, men de måste vara trärena och inte vara impregnerade 

 

Kabeltrummor i trä är ofta ofarliga, men impregnerade kabeltrummar ska bort. 

 

Avloppsrör, dräneringsrör, vattenslang och vägtrummor är ofta i PVC och är inte 

lämpliga som leksaker då PVC’n kan innehålla skadliga metaller, ftalatmjukgörare 

och flamskyddsmedel. 

 

Inga mjuka gummiplattor finns som underlag vid gungor och klätterställningar. Inget 

konstgräs på någon förskola. Man använder ”gungsand” som underlag där fallrisken 

är stor. 

 

Inga slipers och inga telefonstolpar hittades gå utegårdarna. Förutom en stolpe som 

bär en ledning inne på gården, men den stolpen var inklädd så barnen inte kommer i 

kontakt med stolpen. 

 

De flesta utomhusgårdar har möjlighet till skugga i form av träd och husfasader. Det 

är viktigt att tänka på att det finns skugga där barnen vistas längre tid utomhus, till 

exempel vid sandlådor. 

 

Fortsatt arbete 

Bortrensning av äldre material 

BKU och förskolorna får rensa bort olämpligt material i den takt som är möjlig med 

tanke på ekonomi och vad man ”måste” ha i verksamheten. 

 

Inöp 

Inköp ska ske enligt kommunens avtal. Det finns mycket bra tips om hur man ska 

handla och upphandla enligt ”giftfri förskola”. 

 

Mottagande av gåvor från föräldrar och andra 

Tänk på vad som tas emot, det går att tacka nej. 
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Varför är det viktigt med kemikalier i barnens vardag 

 

Det finns betydligt fler kemikalier i samhället idag än någonsin tidigare. Överallt där 

vi rör oss kommer vi i kontakt med kemikalier. Maten vi äter kan ha odlats med hjälp 

av bekämpningsmedel. När vi bygger och renoverar kanske vi använder material som 

innehåller skadliga ämnen. Utöver det omger vi oss med elektronik, leksaker och 

möbler som kan innehålla och avge skadliga ämnen. Allt detta utsätter oss människor 

och vår miljö för risker, samtidigt som vi vet väldigt lite om effekterna. 

 

Forskning visar att barn utsätts för ungefär samma ämnen i förskolan som hemma, 

ibland i ännu högre utsträckning. Det är oroande med tanke på hur mycket tid många 

barn tillbringar på förskolan. Syftet med kemikaliesmart förskola och dessa råd är att 

hjälpa förskolorna i Kramfors att undvika skadliga kemikalier och uppfylla det 

nationella miljömålet Giftfri miljö. Vägledningen är tänkt att användas som 

stödmaterial, till exempel inför en förändring eller vid inköp. Vissa 

rekommendationer berör flera områden och finns därför med på flera ställen. 

 

Barn och unga är särskilt känsliga för kemikalier då bland annat hjärna och 

immunförsvar utvecklas under uppväxten. Flera hormonella system måste samspela 

för att ge en normal utveckling, och även mycket små mängder av hormonstörande 

kemikalier kan störa samspelet. Barn riskerar också att få i sig mer kemikalier 

än vuxna. De äter förhållandevis mer än vuxna, de har tunnare hud, andas snabbare 

och befinner sig närmare golvet där kemikalierester kan samlas i dammet. Dessutom 

utforskar barn sin omgivning genom att ta, smaka och suga på saker. 

 

Vissa kemiska ämnen kan lagras i kroppen och naturen under mycket lång tid och 

ännu saknas tillräcklig kunskap om deras effekter. Påverkan av kemikalier misstänks 

ligga bakom den ökande mängden av cancer- och diabetesfall i samhället. Forskare 

har även hittat samband mellan kemikalier och svårigheter att få barn, skador på 

nervsystemet, fetma och allergier. 

 

Därför är det viktigt att följa försiktighetsprincipen och sträva efter en så giftfri miljö 

som möjligt. Tillsynens syfte är att minska barns exponering av kemikalier. BKU  

och förskolorna kommer att fortsätta detta arbete själva. 

 

Förskolan ska ge barnen en god pedagogisk miljö. I en god miljö ska barnen inte 

utsättas för onödiga hälsorisker och ha begränsad exponering av kemiska ämnen som 

kan skada hälsan. Genom att välja bra råvaror och produkter minskas spridning av 

gifter till barnens innemiljö. 

 

ÄTA 

Mathantering och matlagning tas inte upp i någon större omfattning denna rapport, 

men följande kan förskolorna tänka på: 

 

• Värm inte upp mat i plastkärl. 

 

• Spola gärna dricksvattnet en stund innan det hälls upp för servering. 

 

• Använd inte varmvatten från kranen till dryck och matlagning. 
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LEKA 

Barn leker med allt de får tag på. Med leksak menas här ett föremål som ursprungligt 

är avsett för barn att leka med. För att säkerställa att leksaker är säkra för barn 

reglerar EU:s leksaksdirektiv bland annat skadliga ämnen som inte får finnas i 

leksaker. År 2007 skärptes lagstiftningen med avseende på kemikalier 

i leksaker, och därför brukar det året ses som en brytpunkt för säkrare leksaker. 2013 

skärptes lagstiftningen för leksaker ytterligare. En leksak som följer leksaksdirektivet 

är CE-märkt, se symbolen längst bak i rapporten, och idag får enbart CE-märkta 

leksaker säljas i Sverige. 

 

Utmaningar 

Barn leker också med saker som ursprungligen inte är leksaker. Dessa icke-leksaker 

följer inte samma lagstiftning och kan därför innehålla ämnen som är förbjudna i 

leksaker och kan vara skadliga för barn. Gammal elektronik, som äldre 

mobiltelefoner, höljen, kretskort och kablar, kan innehålla skadliga 

flamskyddsmedel, tungmetaller och tillsatsämnen som ftalater. Innehållet i moderna 

datorer, skärmar och läsplattor regleras av europeisk lagstiftning, men kan 

fortfarande innehålla flamskyddsmedel, tungmetaller och ftalater. Vissa av dessa 

ämnen kan spridas i luften då utrustningen blir varm. 

 

Konstskinn är ofta gjort av PVC som innehåller ftalater. Metalldetaljer, till exempel 

knappar, kan innehålla nickel. Metallsmycken och nycklar kan förutom nickel, också 

innehålla bly och kadmium. 

 

Mjuka plastleksaker (till exempel dockor, plastdjur och bollar) som klibbar eller 

känns feta på ytan innehåller med stor sannolikhet ftalater. Plastleksaker som luktar 

starkt kan innehålla allergena ämnen. Leksaker i hård plast är oftast tillverkade av 

bättre material än leksaker i mjuk plast. PVC-plast, som ska undvikas, kan finnas i 

både hårda och mjuka leksaker. Små figurer, som bondgårdsdjur, innehåller till 

exempel ofta PVC. 

 

Idrottsmaterial som bollar och träningsmattor omfattas inte av samma lagstiftning 

som leksaker. De kan bland annat innehålla skadliga ftalater.  

 

Det kan vara svårt att ta emot begagnade leksaker till förskolan, eftersom det ofta är 

svårt att kontrollera ålder och CE-märkning på dessa. 

 

Åtgärder 

• Minska andelen plastleksaker i förskolan, speciellt leksaker i mjukplast. 

 

• Välj produkter tillverkade i Europa i första hand. 

 

• Tvätta alltid kläder och tyger innan barnen får leka med dem. Vädra nyinköpta 

plast- och gummiprodukter. 

 

• Låt inte barnen plocka isär och undersöka gammal elektronik. 

 

• Förvara elektronisk utrustning i annat rum än där barnen äter och sover. Se till 

att utrustningen inte blir varm och låt barnen tvätta händerna efter att de har använt 

läsplattor och datorer. 
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• Fundera på ändamålet med leksaken/produkten: Vilka barn kommer använda den 

och hur kommer den användas? Var extra kritisk till föremål som utnyttjas av de 

yngre barnen och speciellt till de föremål som lockar till att stoppas i munnen. 

 

OK 

• CE-märkta leksaker (observera att märkningen kan sitta på förpackningen). 

 

• Leksaker tillverkade efter 2007 eller ännu hellre efter 2013. 

 

• Hårda plastleksaker av ABS, PE och PP som är bättre plaster, till exempel Plus 

Plus, Duplo, Lego och Nopper. 

 

• Ftalatfria bondgårdsdjur och andra figurer. 

 

• Leksaker av trä, tyg och bra metall som rostfritt, stål eller aluminium. 

 

• Träleksaker med solida trädetaljer är bättre än träleksaker av spånskivor. 

 

• Hel och fungerande elektronisk utrustning, såsom läsplattor och datorer, tillverkade 

efter 2007. 

 

• Leksaksklassat utklädningsmaterial, ekologiska tyger. 

 

• Tvätta alltid kläder och tyger innan barnen får leka med dem. 

 

• Leksaksklassade smycken. 

 

• Nickelfria, lätta smycken, träsmycken. 

 

• Leksaksklassade nycklar. 

 

• Miljömärkt ej klorblekt papper. 

 

• Gosedjur stoppade med polyester, och icke flamskyddade, CE-märkta gosedjur. 

 

• Slangar och rör som är leksaksklassade eller till för livsmedel, obehandlat eller 

värmebehandlat trä, ekologiska tapeter. 

 

UNDVIK 

• Mjuka plastleksaker (dockor, plastdjur, bollar) som klibbar eller känns feta på ytan 

utan att vara smutsiga. 

 

• Gamla figurer av PVC eller okänt material. 

 

• Saker och material som luktar starkt. 

 

• Nya leksaker av PVC. 

 

• Elektronik och elektriska leksaker som är tillverkade före år 2007. 
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• Gammal elektronik, såsom gamla TV-speldosor, mobiltelefoner och kameror, 

datorer, etc. 

 

• All elektronik till barn som kan stoppa saker i munnen. 

 

• Utklädningskläder, attiraljer och väskor som har konstskinn, plast eller 

metalldetaljer. 

 

• Metallsmycken. 

 

• Vanliga nycklar. 

 

• Kvitton. 

 

• Gosedjur som är stoppade med skumgummi eller markerade som flamskyddade. 

 

• Leksaker med flagnande färg. 

 

• Byggmaterial; till exempel pvc-slang, isolering, kablar, tryckimpregnerat trä, 

tapetrullar och golvbitar. 

 

SKAPANDEMATERIAL 

Till exempel pärlor, lera, laminering, färg och lim. 

 

Utmaning 

Många hobbymaterial räknas inte som leksaker och regleras därmed inte av 

lagstiftningen för leksaker. De kan bland annat innehålla ftalater, tungmetaller och 

lösningsmedel. 

 

Åtgärder 

• I skapandet kan ofta processen vara viktigare än resultatet och den färdig 

produkten. Det är också bättre för miljön att återanvända samma material flera 

gånger. Processen som barnet gör kan fotograferas och dokumenteras. Man kan ha 

utställningar och senare plocka isär halsband, pärlplattor eller figurer, precis som 

med legobyggen. 

 

• Välj i första hand miljömärkta produkter som är anpassade för barn och tillverkade 

i Europa. 

 

• Låt inte barnen vara med vid strykning av pärlplattor, laminering, eller limning med 

limpistol, och se till att vädra ordentligt. 

 

• Fundera på ändamålet med produkten: Vilka barn kommer använda den och hur 

kommer den användas? Ska den till exempel klippas, limmas eller värmas? Var extra 

kritisk till material för de yngre barnen och till föremål som lockar till att stoppas 

i munnen. 

 

OK 

• Pärlor av trä och glas. 
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• Moderna pärlplattepärlor, som är av godkänd plast. 

 

• Egentillverkad trolldeg och egentillverkad play-doh. 

 

• Modelleror av vegetabiliska vaxer och oljor eller naturlig lera som säljs med lågt 

blyinnehåll. 

 

• Lim anpassat för barn. 

 

• Vattenbaserade färger som är anpassade för barn. 

 

• Vattenbaserade kritor och pennor, anpassade för barn, utan lösningsmedel och 

tungmetaller. 

 

• Gamla t-shirtar som förkläden eller CE-märkta förkläden av polyester, polyamid 

eller PEVA. 

 

• Smink som är anpassat för barn. CE-, miljö- och allergimärkt. 

 

• Miljömärkt papper. 

 

• Returkartong som kartonger, toapappersrullar, kartong för livsmedel såsom 

pizzakartonger och pappersmuggar. 

 

• Ekologiska och tvättade material. 

 

• Tomma plastförpackningar för livsmedel. 

 

UNDVIK 

• Att barnen stryker pärlplattor. 

 

• Modellera av PVC och andra plastleror, till exempel cernitlera. 

 

• Naturlig lera utan kontrollerad blyhalt 

 

• Lim med farosymboler. 

 

• Lim med PVA (polyvinylacetat). 

 

• Oljefärg och konstnärsfärg. 

 

• Kvittopapper och termopapper. 

 

• Produkter i sprayform, till exempel sprayfärg och lim. 

 

• Alla material som luktar starkt. 
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ÅTERANVÄNT MATERIAL 

Det finns många fördelar med att återanvända material istället för att slänga det. 

Förutom miljömässiga fördelar, berikas barns fantasi av att använda material som 

inte har ett färdigt syfte och därför ger större frihet för kreativiteten. 

 

Utmaningar 

De flesta material som återanvänds är ursprungligen inte riktade till barn och regleras 

därför inte på samma sätt som leksaker. Förpackningsmaterial kan ta upp ämnen från 

produkten som förvarats i det. Det är okej att barnen skapar med gamla 

matförpackningar, medan till exempel elektronikförpackningar är olämpliga. 

 

Åtgärder 

• Fundera på ändamålet med produkten: Vilka barn kommer använda den och hur 

kommer den användas? Ska den till exempel klippas, limmas eller värmas? Var extra 

kritisk till material för de yngre barnen och till föremål som lockar till att stoppas 

i munnen. 

 

Engångsförpackningar för mat kan användas i skapande men ska inte användas till 

mat igen. 

 

OK 

• Obehandlat trä. 

 

• Rostfritt stål, stål, aluminium. 

 

• Konservburkar utan plastbeläggning. 

 

• Keramik och kakel. 

 

• Vanligt glas. 

 

• Tvättade tyger och ekologiska tyger. 

 

• Kartonger och toarullar, kartong för livsmedel såsom pizzakartonger och 

pappersmuggar. 

 

• Plastförpackningar för livsmedel. 

 

• Ekologiska tapeter. 

 

UNDVIK 

• Trä som impregnerats, till exempel tryckimpregnerat trä. 

 

• Konservburkar med plastbeläggning. 

 

• Att slipa och putsa på gammalt kakel med barnen. 

 

• Kristallglas, innehåller ofta bly. 

 

• Konstskinn. 
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• Kartonger som förpackat elektronik. 

 

• Tapeter med plastbeläggning. 

 

• Frigolit. 

 

• Skumgummi. 

 

• Byggmaterial; till exempel pvc-slang, isolering, kablar, tryckimpregnerat trä, 

tapetrullar och golvbitar. 

 

SOVA OCH VARA 

Bromerade flamskyddsmedel kan finnas i skumgummi, textiler och möbler. Speciellt 

gamla möbler från 70- och 80 talet kan innehålla flamskyddsmedel som är förbjudna 

idag. Både äldre och moderna tyger kan ha ytbehandlats med perfluorerade ämnen 

för att bli smutsavvisande. 

 

Vilmadrasser och skötbäddar består ofta av skumgummimadrass med plastöverdrag 

av PVC. Förutom skadliga flamskyddsmedel i skumgummit kan plastöverdraget 

innehålla ftalater, organofosfater och tungmetaller. Miljöfarliga ämnen som 

flamskyddsmedel och ftalater samlas i dammpartiklar. 

 

Åtgärder 

• Välj ekologiska och miljömärkta produkter. 

 

• Vädra nyinköpta möbler och tvätta nya textiler innan de används. 

 

• Barn ska inte ligga direkt på vilmadrasser. Madrasserna ska ha tygöverdrag som 

tvättas regelbundet. 

 

• Låt gärna barnen sova ute där koncentrationen av kemikalier oftast är lägre. 

 

• Det är viktigt att förskolan har god ventilation, städas noggrant och vädras 

regelbundet. Städning bör ske när barnen inte är där. 

 

OK 

• Möbler utan flamskyddsmedel och utan smutsavvisande behandling. 

 

• Möbler som är tillverkade efter 2005. 

 

• Möbler utan stoppning eller möbler med tvättbar klädsel. 

 

• Madrasser utan kemiska flamskyddsmedel. 

 

• Madrasser och kuddar i annat material än skumgummi. 

 

• Madrassöverdrag utan PVC, avtagbara och tvättbara varianter av tyg eller plast av 

polyeten (PE), polypropen (PP) och eventuellt polyuretan (PUR). 
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• Ljuddämpande bord med till exempel miljömärkt linoleumskiva. 

 

• Miljömärkta vaxdukar eller dukar med beläggning av akrylplast, PU, polyester, 

polyamid eller PEVA. 

 

• Mattor med räfflad undersida eller obelagd matta tillsammans med halkmatta av 

naturmaterial. 

 

• Miljömärkta textiler. 

 

• Filtar i naturmaterial som bomull, ull eller bambu. 

 

• Tvättlappar av papper. 

 

• Handskar av nitril eller polyeten. 

 

• Allergi-, och miljömärkta hygienprodukter utan parfym och färgämnen. 

 

• Solskyddsmedel anpassat för barn. 

 

UNDVIK 

• Skumgummistoppade möbler från 70- och 80-talet. 

 

• Smutsavvisande behandling på möbler och tyger. 

 

• Äldre skumgummimadrasser. 

 

• Vilmadrasser och skötbäddar med PVC-överdrag. 

 

• Vaxdukar och förkläden av PVC. 

 

• Mattor med antiglidbeläggning. 

 

• Våtservetter och tvättlappar av skumgummi. 

 

• Handskar av PVC. 

 

• Tvål och andra hygienprodukter med stark doft. 

 

• Vanligt solskyddsmedel för vuxna. 

 

UTEMILJÖ 

Ur ett kemikalieperspektiv är det alltid bra att spendera stora delar av dagen 

utomhus. Inomhusluften på förskolor har oftast högre koncentration av kemikalier än 

vad utomhusluften har. Därför är det bra för barnen att vara utomhus så mycket som 

möjligt, och gärna även sova ute. Flera studier visar att barn som leker i naturliga 

miljöer kan hålla högre koncentration och har mindre uppmärksamhetssvårigheter 

än barn som leker i mycket hårdgjorda och byggda miljöer.  
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Utrustning för gård och lekplats 

Som utrustning räknas till exempel bänkar, bord, altaner och tak, gungor, 

klätterställningar, rutschkanor, hinderbanor, sandlådor och gungbrädor. 

 

Utmaningar 

För att öka livslängden är klätterställningar, gungställningar, sandlådor och andra 

konstruktioner ofta byggda i impregnerat trä. Impregneringen kan innehålla miljö- 

och hälsofarliga ämnen som koppar, arsenik, krom eller kreosot. Dessa kan läcka till 

omgivningen och ska helst inte användas i förskolemiljön. Hudkontakt med kreosot 

kan också ge kemiska brännskador. Bildäck används ibland i utomhusmiljön, 

exempelvis som hinderbanor, hoppleksaker och rabattkanter. Trots att det ur 

återvinningssynpunkt är bra att återanvända material, innehåller framför allt äldre 

bildäck skadliga kemikalier som kan vara cancerframkallande. 

 

Åtgärder 

Välj rätt trämaterial när altaner, bänkar, lekstugor, sandlådesarger och annan 

lekplatsutrustning byggs. Fråga gärna leverantören om material och ytbehandling av 

produkterna. 

 

Ta bort bildäck från förskolegården. Byt ut gungor som är gjorda av gamla bildäck 

till bättre alternativ. 

 

OK 

• Värmebehandlat trä eller trä som impregnerats med ett kiselbaserat 

impregneringsmedel. 

 

• Obehandlat trä, kärnvirke, lärkträ och ek, som har en naturligt längre hållbarhet än 

vissa andra träslag. 

 

• Obehandlat trä som målas eller oljas in med miljömärkt färg eller ytbehandling. 

Använd också miljömärkt ytbehandling vid underhåll. 

 

• High pressure laminate, HPL, eller limmat virke. 

 

• Aluminium, plåt och stål. 

 

• Gungor och lekredskap av material som är avsedda för barn och lek. 

 

• Sand till sandlådor i kvalitet som är anpassad för barn. 

 

UNDVIK 

• Kreosotbehandlat virke, som slipers och telefonstolpar. 

 

• Tryckimpregnerat virke. 

 

• Bildäck, till gungor eller annan utrustning på förskolegården. 
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LÖST LEKMATERIAL UTE 

Barn får ibland leka med till exempel rör, slangar, kabeltrummor och presenningar. 

De är inte avsedda för lek utan för att vara inbyggda i väggar eller nedgrävda. 

Lastpallar och kabeltrummor kan vara impregnerade med medel som förhindrar 

mögel eller skadedjur. Obehandlade lastpallar och trummor anses vara säkra för barn, 

men det är svårt att bedöma om träet är behandlat, eftersom det inte syns på 

materialet. 

 

Åtgärder 

• Välj uteleksaker där det tydligt framgår att materialet är avsett för barn. Information 

ska finnas på förpackningen och leverantören har skyldighet att ge tillräcklig 

information om varan. 

 

• Använd material och produkter till sådant de är avsedda för. Låt barnen leka med 

säkra produkter, sådant som var tänkt för barn eller livsmedel, eller obehandlade 

träprodukter. 

 

• Se till att barnen har god tillgång till naturligt löst material, såsom grenar, pinnar, 

stubbar, kottar, flis, frökapslar med mera. 

 

OK 

• Leksaker och material anpassade för barn. 

 

• Slangar och rör som är leksaksklassade eller ämnade för livsmedel. 

 

• Produkter i obehandlat eller värmebehandlat trä, eller plåt. 

 

UNDVIK 

• PVC-slangar, isolering, kablar och annat material som inte är anpassat för barn. 

 

• Impregnerat och mögelbehandlat trä. 

 

VEGETATION; KONSTGRÄS OCH FALLSKYDD 

Vegetation, som buskar, träd och gräsmattor, är mycket viktiga för barns lek, lärande 

och hälsa. Gräsytor ersätts ibland av konstgräs, framförallt till fotbollsplaner men 

även till skolgårdar och andra ytor. Konstgräset består av plastgräs med inbäddat löst 

gummigranulat. Klätterställningar och gungor behöver fallskydd för att minska 

risken för skador i samband med fall. Fallskyddet kan bestå av naturmaterial, 

fallsand eller fallskyddsgummi, även kallad gummiasfalt. Fallskyddsgummi 

tillverkas av sammanfogat gummigranulat. 

 

Utmaningar 

Vissa växter innehåller allergener eller giftiga ämnen. En lista på bra växtval ute och 

inne finns att få från miljö- och byggförvaltningen. Ibland väljer man att byta bort 

den naturliga vegetationen mot konstgjorda ytor och föremål. Att ersätta naturliga 

miljöer med konstgjorda material är negativt ur flera perspektiv. Konstgjorda ytor 

ger sällan samma inbjudande miljö för lärande och lek som naturlig miljö erbjuder. 

Gummigranulatet i konstgräs och fallskydd är ofta tillverkat av uttjänta bildäck, 

vilka kan innehålla cancerframkallande ämnen. För att öka fallskyddets hållbarhet 
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tillsätts ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö. När de konstgjorda ytorna 

slits sprids mikroplaster som följer med dagvattnet ut i vattendragen. Slutligen 

genererar utslitna konstgräsplaner och fallskydd stora mängder avfall när de byts ut. 

 

Åtgärder 

• Undvik kraftigt giftiga eller allergiframkallande växter i nyplanteringar, men ta 

inte bort mer växtlighet än nödvändigt. Handelsträdgårdar kan ge information om 

vilka växter som är lämpliga på förskolor. 

 

• Sträva efter naturliga miljöer. Bevara befintlig grönska i största möjliga mån och 

ta vara på de träd, buskar och stenar som finns på platsen. Planera in naturlika 

miljöer om de inte finns från början. Förskolegården behöver dessutom vara 

tillräckligt stor för barnens lek. 

 

• Använd flis bark, kork eller sand som fallskydd. Detta ska kunna ge tillräckligt 

fallskydd samtidigt som det uppfyller tillgänglighetskraven. Se till att fallskyddets 

yta är väl dränerad för att öka materialets hållbarhet. 

 

OK 

• Naturliga material och obehandlade pallkragar planteringar. 

 

• Naturliga miljöer med naturlig växtlighet. 

 

• Fallskydd av flis, bark, kork eller sand. 

 

UNDVIK 

• Kraftigt giftiga eller allergena växter. 

 

• Bildäck i planteringar. 

 

• Konstgräs. 

 

• Fallskydd i konstmaterial, gummiasfalt. 

 

• Gummigranulat från bildäck. 

 

SKÖTSEL 

Vid gräsklippning, sopning och lövblåsning kan avgaser och partiklar spridas i 

luften. Dessa kan vara skadliga för hälsan. Bekämpningsmedel används ibland mot 

ogräs eller ohyra på växter. Även vanligt förekommande bekämpningsmedel kan 

innehålla kemikalier som kan vara skadliga för hälsan. De ska därför inte finnas i 

miljöer där barn vistas. 

 

Åtgärder 

Minska risken att barnen utsätt för avgaser och andra luftföroreningar genom 

att klippa gräs och sopa när barnen inte är i närheten. Se till att friskluftsintagen 

inte drar in partiklar från förskolegården under gräsklippning och sopning. 

 

Använd inte kemiska bekämpningsmedel mot ogräs eller ohyra. 
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OK 

• Ogräsrensning för hand eller med hjälp av maskiner och verktyg. 

 

• Fällor mot ohyra och skadedjur. 

 

UNDVIK 

• Kemiska bekämpningsmedel mot ogräs 

 

• Kemiska bekämpningsmedel mot ohyra och skadedjur 

 

KEMIKALIER 

Kemikalier av nedanstående slag bör inte finnas i samma skåp som till exempel 

vattenbaserade målarfärger i pysselrummet. Förvara istället dessa farliga kemikalier 

– om de behövs överhuvudtaget i verksamheten - i låst separat utrymme, till exempel 

städskrubb eller förråd. Vissa kemikalier bör inte alls finnas i lokalerna – de är för 

farliga! 

 

Häll aldrig över kemikalier i annan förpackning än originalförpackningen. Det kan 

orsaka att någon tar fel. 

 

Exempel på kemikalier och annat som inte ska finnas på förskolan, eller inte vara 

tillgängligt för barnen:  

 

 Kaustiksoda (propplösare) bör inte finnas alls i lokalerna, är frätande. 

 Ättikssprit (12%), 24% ska absolut bort, den är frätande! 

 Läkemedel t ex Alvedon kan ge förgiftning 

 Glykol - kylarvätska, bort, mycket farligt! 

 Tändvätska, bort, mycket farligt kan ge kemisk lunginflammation! 

 Rengöringsmedel med klor ex Klorin (bildas farliga gaser med andra 

rengöringsmedel) 

 Maskindiskmedel, frätande 

 Handdiskmedel, irriterande 

 Knappcellsbatterier (kan sväljas och orsaka slemhinneskador och andnöd) 

 Målarfärg för utebruk och snickerier 

 Färg med lösningsmedel 

 Sprayfärg med lösningsmedel 

 Klarlack och annan lack/glitter på sprayburk 

 Faromärkt textilfärg 

 Fixermedel textilfärgning 

 Lim med lösningsmedel 

 Casco RX-lim (innehåller lösningsmedel) 

 Casco trälim (innehåller biocid kan vara allergiframkallande) 

 

BYGGNADEN 

Fastighetens konstruktion påverkar förskolans innemiljö. Inbyggda material och 

ytbehandlingar kan avge ämnen till inomhusluften. Mekanisk ventilation förser 

lokalerna med friskluft men kan också orsaka buller. Genom god utformning av 

lokalerna och bra materialval kan god luftkvalitet och rätt ljudnivå uppnås i 

lokalerna. 
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Rätt materialval väljs av fastighetsägaren ofta i samråd med BKU/förskolan. 

 

ÖVRIGT 

Trasigt lysrör eller lågenergilampa 

Både lysrör och lågenergilampor innehåller kvicksilver. Om glaset på en sådan 

lampa spräcks finns det risk att kvicksilver sprids till omgivningen. Hantering när 

lysrör eller lågenergilampa går sönder: 

 

Lämna rummet och vädra i 30 minuter. Ta därefter upp resterna med papper, och 

lägg både rester och papper i en tätslutande förpackning. Torka golv och andra ytor 

med en fuktig trasa och lägg trasan i samma förpackning. Tvätta händerna noga 

efteråt. Markera behållaren så att det tydligt framgår att den innehåller trasig lampa 

med kvicksilver, och skicka den till Högberget som tar emot miljöfarligt avfall. 

Använd inte dammsugare, det kan förånga kvicksilvret och sprida det vidare i 

inomhusluften.  

 

 

MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2018-02-02 

 

 

 

 

 

Magnus Zeilon 

 
Länk till tips från Södertälje kommun:  

http://sodertalje.learnways.com/index.html 

 

 
Denna rapport skickas till förskolorna, förskolecheferna, BKU och MBN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sodertalje.learnways.com/index.html
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Plast - lathund 

 

                 relativt bra plasttyp 

 

               OK plasttyp 

       sämst plasttyp, undvik denna 

 

Symbol Plasttyp Bedömning 

 

 

PET = polyetylentereftalat 
 

 

 

PE-HD = polyetylen hög densitet 
 

 

 

PVC = polyvinylklorid (också kallad vinylplast) 

 

 

 

PE-LD = polyetylen låg densitet 
 

 

 

PP = polypropen 
 

 

 

PS = polystyren 

 

 

 

Övrig plast, till exempel:  

 

•PLA = polylaktid, polymjölksyra = ”bioplast”  

 

    

• PC = polykarbonat 

 

 

• ABS = Akrylnitrilbutadienstyren 
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Andra märkningar 

 

Glas och gaffel-märket visar att varan är godkänd för att användas till livsmedel. 

 

 
 

 

CE-märket visar att varan uppfyller EU:s regler. Kraven för  

märkning skiljer sig åt mellan olika varugrupper. Leksaker med  

CE-märkning uppfyller EU:s leksaksdirektiv, som också innebär  

högre krav för leksaker till små barn. 

 

 

 
 

 

 

 


