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Motion om giftfria förskolor 

Det är välkänt att miljögifter sprids från vardagsprodukter såsom leksaker, soffor, golv 

och kläder, till omgivande luft. Gifterna fastnar i damm och inandas. Småbarn rör sig 

dessutom nära golvet och suger ofta på leksaker och på sina händer. Barn har också tunn 

och ömtålig hud och andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt 

jämfört med vuxna. Därför får barn i sig högre halter av kemikalier i förhållande till sin 

kroppsvikt än vad en vuxen får i sig. Dessutom genomgår barnen känsliga och viktiga 

utvecklingsstadier i hjärnan, immunsystemet och hormonsystemet, vilka kan påverkas av 

kemikalierna.  

Därför jobbar många kommuner med att minimera barnens exponering för farliga 

kemikalier i förskolemiljön. Många kommuner tar fram och genomför handlingsplaner 

med olika åtgärder såsom att rensa bort plastleksaker och elektronik, fasa ut 

användningen av plast i kontakt med barnens mat, inte använda teflonstekpannor, tvätta 

textilier innan de används, köpa ekologisk mat, vara observant på kemikalier i färger och 

pennor, mm. När förskolor byggs, ska särskilt hänsyn tas till val av byggmaterial.  

 

Enligt Naturskyddsföreningen jobbar 75 procent av de kommunala förskolorna i Sverige 

med konceptet giftfri förskola. Även många privata förskolor är engagerade. Tyvärr 

saknar Hässleholms kommun ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa att alla 

förskolor i vår kommun har en giftfri miljö för de allra minsta.  

 

För att främja barnens hälsa och utveckling yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:  

- att utarbeta och besluta om en åtgärdsplan för en giftfri förskola.  

- att planen ska innehålla åtgärder för inventering, sanering, inköp/upphandlingskrav, 

ersättning av giftiga material med giftfritt material, och upprättande av 

kontrollfunktioner och revisioner för att följa upp arbetet och undvika nya miljögifter 

på förskolan. 

- att säkerställa giftfria miljöer också på privata förskolor i kommunen.  
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