kunna bedöma om de är farliga eller inte. Vi
använder och omger oss dagligen med
mängder av varor som innehåller kemikalier.

I denna vägledning finns tips till dig som
jobbar i förskolan om hur du kan tänka när ni
rensar ut, tar emot gåvor eller gör inköp.
Vägledningen vänder sig även till Service
Måltider när det gäller den mat som serveras,
se avsnitt Äta, till Service Lokalvård när det
gäller städning, se avsnitt Hygien och
städning, till Teknik när det gäller fasta
installationer i barns utemiljö, se avsnitt Leka
ute samt till Service Fastigheter när det gäller
golv, se avsnitt Lokaler och inredning.

Att minska farliga kemikalier i kommunens
verksamheter är ett prioriterat område och
till vår hjälp har vi en kemikalieplan för
Kungsbacka, antagen av
kommunfullmäktige. Planen anger vilka
typer av ämnen vi ska fasa ut och pekar ut
barns miljöer som extra prioriterade. Enligt
kemikalieplanen är förvaltningarna för
Förskola & Grundskola, Teknik och Service
ansvariga för att riktlinjerna i detta
vägledningsmaterial följs, så att vi ska nå en
mer kemikaliesmart förskola.

Kemikalierna ger varorna vissa egenskaper,
till exempel gör de plast mjukare och textilier
flamsäkra eller vattenavstötande. Det är
positiva egenskaper, men tyvärr kan vissa av
kemikalierna som används också ha negativa
effekter på människors hälsa och miljön. Vi
vet att en del kemikalier är skadliga och
eftersom kemikalielagstiftningen är trög att
ändra är de tyvärr inte alltid förbjudna.
Andra är ofarliga, eller säkra att använda om
det sker på rätt sätt.
Riskerna med de flesta ämnena är dock
okända. Vi behöver därför vara försiktiga
med vilka kemikalier vi använder och hur vi
använder dem. Det är viktigt att tänka på att
bara för att en kemisk produkt eller vara säljs
innebär det inte att den är godkänd.

Barn är känsligare för kemikalier än vad
vuxna är. De har tunnare hud och många
organ och mekanismer i kroppen är inte
färdigutvecklade. Barn exponeras också för
kemikalier i högre grad än vuxna eftersom de
äter och andas mer i förhållande till sin

Kemikalieproduktionen i världen ökar och
drivs av produktionen av varor. Vi har för
lite kunskap om många ämnen i dag för att

Leksaker och andra varor som är avsedda för barn regleras i flera olika lagstiftningar som även skärpts i
omgångar. När det gäller innehåll av kemikalier i leksaker regleras det i Reach-förordningen,
Leksaksdirektivet och RoHs-direktivet (elektriska och elektroniska produkter). Kraven för kemikalieinnehåll
är högre ställda för leksaker än för andra varor.

kroppsvikt. Deras beteende gör också att
mängden kemikalier de får i sig ökar då de
gärna befinner sig bland dammet på golvet
och utforskar saker genom att stoppa dem i
munnen.

Lagstiftningen är komplicerad och tar tid att
förändra. Det finns många ämnen som vi inte
har tillräcklig kunskap om. Därför ska vi
tillämpa försiktighetsprincipen och försöka
välja de bästa alternativen ut miljö- och
hälsosynpunkt. Några grupper av ämnen har
pekats ut som riskfaktorer för barns hälsa och
är vanligt förekommande i produkter som
barn ofta kommer i kontakt med.
Det gäller bland annat ftalater, bromerade
flamskyddsmedel, högfluorerade ämnen,
bisfenoler, organofosfater, tungmetaller som
bly, kvicksilver och kadmium, antibakteriella
ämnen och doftämnen. Du kan läsa mer om
dessa i slutet av riktlinjerna.
Det är svårt att identifiera enskilda ämnen i
varor. Som tumregel bör du försöka att
undvika de material och varor där dessa
ämnen ofta förekommer. Det gäller framför
allt PVC-plast, skumgummi, elektronik,
metallsmycken, metallkonserver och
polykarbonatplast, som är en
glasliknande plast i till exempel dricksglas
och tillbringare.

PVC, polyvinylklorid, vinyl, är en av de
vanligaste plastsorterna. Den finns i regnjackor,
allvädersstövlar, leksaker, vaxdukar, golv,
vinyltapeter, byggnadsmaterial, medicinsk
utrustning med mera. Plasten i sig är hård men
för att den ska bli mjuk så tillsätter man
mjukgörare, oftast ftalater. Dessa frigörs lätt
från plasten och vissa av dem kan till exempel
skada fortplantningsförmågan.
Ftalater finns i många plastsorter men de är
vanligast i PVC som kan innehålla upp till 50
procent mjukgörare. PVC-plast kan också
innehålla tungmetaller som är tillsatta som
stabilisatorer. Förutom att PVC kan läcka
farliga kemikalier vid användning är PVC
problematiskt ur hälso- och miljösynpunkt i alla
led, det vill säga från tillverkning till
avfallshantering.
Framställning av PVC är en energikrävande
klorkemisk process. Kvicksilver används ofta
vid klorgastillverkningen och kloreten och
dikloretan som används vid produktion av PVCpolymeren är klassade som cancerframkallande.
Stabilisatorer krävs för att förhindra
nedbrytning. Dessa kan vara till exempel
tennorganiska föreningar och blystabilisatorer.
Bly och kadmiumföreningar används inte längre
i svensktillverkad PVC. Vid förbränning av
PVC bildas dioxiner och furaner som är bland
de farligaste ämnen vi känner till.

.
Använd bara leksaker som är CE-märkta. Följ
även åldersanvisningar på leksaker eftersom
kraven på vad leksaker får innehålla är
hårdare för barn upp till tre år. Tänk på att
samtliga av dessa kriterier också gäller för
uteleksaker.
Plastleksaker kan innehålla tungmetaller och
skadliga mjukgörare, till exempel ftalater.
Nya plastleksaker är oftast bättre än gamla
eftersom kemikaliekraven på leksaker har
skärpts under åren. Hård plast är oftast bättre
än mjuk. En mjukgjord PVC kan dock vara
väldigt hård, till exempel bondgårdsdjur.
Plast av typerna ABS, PE och PP, exempelvis
Lego, Duplo, Plusplus och Nopper, är oftast
bättre till leksaker och kan behållas. Det finns
modernare mjuka plaster med
förkortningarna TPR, TPE och EVA. Dessa är
oftast bättre än mjukgjord PVC. Känns det
svårt att kasta vissa leksaker som är fina och
populära bland barnen? Fundera då på om ni
kan behålla dem men bara ta fram dem
ibland för att leka med korta stunder under
uppsyn. De bör inte förvaras åtkomligt,
speciellt inte på småbarnsavdelningar. Detta
gäller även pedagogiskt lekmaterial som
används under mer uppsyn och under
kortare tid.

Äldre Pippi-figurer behöver inte rensas bort,
trots att de är mjuka. Fram till 2015
tillverkades Pippi-figurerna från Micki av
TPR, thermoplastic rubber, som är ett
syntetiskt gummi. Eftersom materialet är
naturligt mjukt behövdes inga mjukgörare. I
dag tillverkas figurerna av PVC med
mjukgöraren DINCH, som är ett alternativ till
ftalater.

Leksaker som säljs i EU ska leva upp till
leksaksdirektivets krav. Det händer att
framför allt importerade leksaker fastnar i de
olika EU-ländernas stickprovskontroller för
att de innehåller otillåtna kemikalier, men de
allra flesta lever upp till lagstiftningens krav.

2007 förbjöds flera ftalater i leksaker.
Ytterligare begränsningar av kemikalier i
leksaker kom i juli 2013 då kemikaliekravet i
Leksaksdirektivet trädde i kraft.
Kemikaliekravet omfattar ämnen som är
cancerframkallande, skadliga för arvsmassan
och som kan störa fortplantningen,
nitrosaminer och nitroserbara ämnen i
produkter till barn under tre år samt produkter
som är avsedda att stoppas i munnen,
doftämnen som är allergiframkallande samt
vissa grundämnen, främst metaller. Förutom de
55 doftämnen som är förbjudna finns
ytterligare 11 doftämnen som måste namnges
på leksaken.

Leksaker som säljs utanför EU däremot
behöver inte leva upp till leksaksdirektivets
krav. Leksaker som köpts eller beställts på
nätet från länder utanför EU ska vi därför
inte ha i våra förskolemiljöer. I
Kemikalieinspektionens undersökning av ehandel 2018 var det 44 procent av leksakerna
från nätbutiker utanför EU som innehöll
otillåtna halter av ftalater, kortkedjiga
klorparaffiner eller bly, kadmium eller nickel.
Detta gäller inte de leksaker vi har i vår ehandel Proceedo, men är värt att tänka på om
någon till exempel vill skänka leksaker till
förskolan.

Varor som inte är tillverkade för barn bör inte
användas som leksaker om inte innehållet är
ordentligt kontrollerat. Det ställs nämligen
högre krav på varor som är avsedda för barn
än på övriga varor. Byggmaterial, väskor och
skor av konstskinn i PVC-plast, kromgarvat
läder, oäkta metallsmycken, nycklar och
biljetter är exempel på varor som kan
innehålla ämnen som är skadliga för hälsa
och miljö. Kläder och väskor i textil samt
vegetabiliskt garvat läder,
livsmedelsförpackningar i kartong eller saker
från naturen är ofta bra alternativ.

Elektroniska produkter som inte är
tillverkade för att användas som leksaker har
inte lika hårda kemikaliekrav som riktiga
leksaker och kan därför innehålla mer farliga
ämnen, bland annat tungmetaller och
flamskyddsmedel. Därför är det viktigt att
undvika att använda elektronik som inte är
avsedd att leka med, exempelvis
mobiltelefoner, sladdar och tangentbord.

Undvik även elektroniska leksaker som är
tillverkade före 2007 då regelverket kring
elektronik skärptes. Se över nyare
elektroniska leksaker och om de är trasiga är
det viktigt att ni plockar bort dem, speciellt
om elektroniken syns.

Träleksaker är generellt bra, men använd inte
äldre träleksaker med flagnande färg,
eftersom kadmium och bly kan finnas i äldre
färgpigment.

Använd inte väskor, skor, skärp, masker och
andra accessoarer eller utklädningskläder av
mjuk plast, konstläder och metall. Väskor,
skor och smycken är ofta kul att klä ut sig
med, men de är inga leksaker och kan

innehålla sådant som är förbjudet i leksaker.
Gamla smycken och metalldetaljer på väskor
kan till exempel innehålla bly och kadmium
som kan vara skadligt om barnen stoppar
sakerna i munnen. Var även restriktiv med
användande av teatersmink. Tänk på att
kosmetika ska ha en innehållsförteckning. Då
är det möjligt att kontrollera vad det
innehåller. Vid undersökningar har
sminkprodukter för barn ofta visat sig
innehålla ämnen som misstänks vara
hormonstörande eller allergiframkallande.
Naturskyddsföreningen gjorde 2015 en
undersökning där de fann till exempel
propylparaben, cyclomethicone, thiram och
butylated hydroxytoluene (BHT) som
misstänks ha hormonstörande egenskaper
samt coumarin, geraniol, citronellol och
limonene som är deklarationspliktiga enligt
kosmetikaförordningen på grund av deras
allergiframkallande egenskaper.

Plastpärlor till pärlplattor tillverkas numera
oftast av polyeten eller polyetylen som anses
vara bättre plaster. Däremot ska du tänka på
att inte stryka på pärlplattor i samma rum
som barnen är i samt att vädra ordentligt
efteråt. Samma riktlinjer gäller för
laminering. Laminera inte i samma rum som
barnen befinner sig i. Fundera över om
plastlaminering är nödvändigt.
Kanske kan ni istället limma upp barnens
alster på hårdare papp eller kartong? Använd
pysselmaterial avsett för barn. Använd
vattenbaserade och doftfria färger, pennor
och lim avsedda för barn, om möjligt utan
konserveringsmedel. Andra pennor
innehåller ofta skadliga lösningsmedel och
doftämnen. Färg, pennor, lim med mera
räknas ofta inte som leksaker utan kemiska
produkter och följer därmed en annan
lagstiftning. Var därför extra noga vid inköp
av dessa. De ska ha en innehållsförteckning. I
avtalsområdet för pysselmaterial i e-handeln
hittar ni säkra alternativ.

Var restriktiv med att ta emot saker från föräldrar eller andra. Granska varorna i enlighet med denna
vägledning. Tänk på att du som mottagare tar på dig ansvaret för att kontrollera att det du tar emot är fritt
från farliga kemikalier.

På internet finns många tips om
pysselmaterial du kan göra själv, till exempel
fingerfärg, klister, slajm och trolldeg. Här
behöver du värdera att tipsen är
kemikaliesmarta – slajm av potatismjöl är
säkert, men sådant som består av raklödder
och lim, framtaget för helt andra ändamål,
kan vara direkt skadligt. Detsamma gäller
egna recept på såpbubblor. Använd alltid
upphandlade miljömärkta ingredienser som
är säkra för barn och inte farliga för miljön.

Undvik lekleror och modellera av plast, till
exempel Cernitlera, eftersom de kan
innehålla mjukgörande ämnen. Lekleror som
ska härdas i ugn är ofta gjorda av PVC, och
lämpar sig framför allt inte till de yngre
barnen. Gör istället egna lekleror.

PVC-plast kan innehålla mjukgörande ämnen
som ftalater. Använd gärna gamla t-shirts
som skydd när barnen pysslar och målar. Ett
annat alternativ kan vara förkläden i
polyesterväv eller nylon.

Låt barnen vara ute mycket Vädra ofta och låt
barnen leka utomhus så mycket det går.
Utomhus är halten av farliga kemikalier
oftast mycket lägre än inomhus. Det beror på
att vi har många saker som innehåller
kemikalier inomhus.

Rensa bort saker i utemiljön som inte är
tillverkade som leksaker, till exempel
byggmaterial och bildäck. Gamla bildäck kan
innehålla många skadliga ämnen. De är inte
lämpliga varken som lekmaterial, gungor
eller odlingsbehållare.
Byggmaterial som till exempel PVC-rör,
isoleringsmaterial och kablar är olämpligt att
ha på en förskola Konstgräs och mjuka
fallskydd innehåller en blandning av många
ämnen och kan bland annat innehålla
återvunna bildäck. Det tillsätts även
kemikalier vid gjutningen av fallskydden.
Det kan vara svårt att veta vad fallskydden
innehåller. Välj hellre alternativa material
som sand eller bark som fallskydd.
Tryckimpregnerat trä kan innehålla
tungmetaller och ska inte användas till

lekställningar, sittbänkar, sandlådor eller
odlingslådor. Kreosotimpregnerat virke, som
kan vara stockar, telefonstolpar,
järnvägsslipers med mera, innehåller
cancerframkallande ämnen och ska inte
finnas på förskolan.

Genom att servera mer ekologisk mat
minskar vi mängden skadliga kemikalier
barnen får i sig. Kemiska bekämpningsmedel
och konstgödsel får inte användas vid
ekologisk produktion. Eftersom kadmium
följer med som en förorening i konstgödsel
innebär det att vi minskar mängden
kadmium som tillförs kretsloppet och blir
tillgängligt i vår miljö när vi väljer ekologiskt.
Fisk från Östersjön bör inte serveras i
förskolan eftersom den innehåller höga halter
av flera
miljögifter, så som dioxiner, PCB och
kvicksilver. Barn bör inte äta ris eller
risprodukter för ofta, och riskakor och
risdryck ska inte serveras alls i förskolan
enligt råd från Livsmedelsverket.
Ris, och speciellt fullkornsris, kan innehålla
arsenik. Livsmedelsverket rekommenderar
att barn inte bör äta ris oftare än fyra gånger
per vecka. Eftersom detta även omfattar mat
som barn äter i hemmet bör ris och
risprodukter inte serveras oftare än en till två
gånger per vecka i förskolan.

Spola alltid tills vattnet blir kallt innan du tar
vatten till dryck eller matlagning. Använd
aldrig varmt kranvatten till dryck eller
matlagning. Koppar, bly och bakterier kan
läcka från ledningar och blandare och
ansamlas i stillastående vattenledningar.
Tänk på att du samtidigt inte ska slösa på
vatten i onödan - du behöver inte låta det
rinna i flera minuter för att bli av med det
vatten som varit stillastående i rör och
blandare. Kanske kan du också använda
detta vatten till disk eller att vattna

krukväxter med?
Välj rostfritt, gjutjärn, lättviktsgjutjärn eller
kolstål samt miljömärkt bakplåtspapper,
bakformar med mera.
Non-stickbeläggningar, till exempel teflon,
innehåller högfluorerade ämnen som är
svårnedbrytbara och som ansamlas i
kroppen. Även bakplåtspapper,
mikropopcornpåsar, bakformar och liknande
kan ha en non-stickbeläggning. Miljömärkta
produkter innehåller inte högfluorerade
ämnen.
Det finns keramiska stekpannor som saluförs
som alternativ till stekpannor med non-stick.
Dessa slits dock fort och behöver bytas ofta.
Tillsatser i plast, till exempel ftalater,
bisfenoler
och tungmetaller, kan läcka ut till livsmedel
som kommer i kontakt med plast. Framför allt
upphettad plast släpper ifrån sig fler kemiska

Kommunen har mål för andelen ekologiskt,
och det är ofta inte möjligt att köpa in endast
ekologiska livsmedel. Därför bör du prioritera
att köpa ekologisk frukt,
eftersom dessa ofta äts direkt utan förädling
eller tillagning. Undvik att köpa konventionellt
odlade bananer, citrusfrukter och vindruvor
samt russin, potatis och lök. Dessa grödor
besprutas ofta kraftigt eller är sådana där man
ofta hittar bekämpningsmedelsrester över
gällande gränsvärden i produkten. Köp
ekologiska eller svenska äpplen och päron.
Svenska icke-ekologiska äpplen har i regel
också bekämpningsmedelsrester, men här hittar
man mycket lägre halter än de som produceras
i andra länder inom och utanför EU.
Efter frukt bör ekologiska mejeriprodukter och
ekologiskt kött prioriteras. Världsnaturfonden,
WWF har tagit fram en köttguide som hjälper
konsumenter att göra kloka matval med hänsyn
till naturen, klimatet och djurens välfärd.

föreningar, men även plastmuggar, tillbringare
med mera bör bytas ut. Glöm inte att även byta
ut redskapen som används vid tillagning.
Svarta
köksredskap av polyamid (nylon) har ibland
visat sig innehålla primära aromatiska aminer,

Plastsorter du i första hand ska undvika är
PVC, polystyren och polykarbonat. Om
plastprodukterna är märkta med en siffra inuti
en triangel kan du identifiera dem: 3 står för
PVC, 6 för polystyren och 7 för övriga plaster
där polykarbonat ingår. Polykarbonat kan
också vara märkt PC. Den är en klar, hård
plast som ofta används till tillbringare och
dricksglas i plast.
som är cancerogena, trots att det är förbjudet.
Använd hellre porslin, lättviktsporslin,
glasporslin, glas, trä (tänk på slitage och byt
eller slipa om det blir repigt) eller rostfritt stål
vid förvaring, servering samt tillagning.
Undvik även plastfolie av PVC. Polyeten, PE,
är ett bättre alternativ. Eller ännu bättre, täck
maten med glas eller metallock.
Vanliga plastpåsar avsedda för livsmedel av
polyeten anses vara ofarliga till förvaring av
till exempel bröd, men eftersom de är
tillverkade av fossil råvara är det klokt ur
miljösynpunkt att minimera förbrukningen.

Undvik även PVC (vinyl) om
skyddshandskar används eftersom de kan
innehålla hormonstörande ämnen som kan
överföras till maten. Livsmedelsgodkända
nitrilhandskar är ett bättre alternativ. Om det
inte är möjligt att helt undvika plast i kontakt
med mat så tänk på att använda
plastprodukten till det den är avsedd för. En
glasslåda eller crème fraicheburk är till
exempel inte gjord för att förvara tomatsås i.
Det sura innehållet kan göra att skadliga
ämnen löses ut och vandrar över i maten.
Värme, fett och salt är andra egenskaper hos
maten som kan påverka vad plasten släpper
ifrån sig.
Vid utflykter kan det vara lockande att
använda sig av plast eftersom det är lätt och
tåligt. Ett bättre alternativ är muggar i
rostfritt stål, som är dyrare i inköp men kan
ha en nästan obegränsad livslängd. Det finns
många produkter av pressad bambufiber på
marknaden, men här gäller det att vara
försiktig eftersom många innehåller melamin
(plast) som bindemedel. Fråga leverantören
om du är osäker. De är dessutom inte
speciellt slagtåliga.
Om plast används måste man försäkra sig om
att det är en bättre plastsort, och att den till
exempel är avsedd för feta och varma

livsmedel om barnen ska dricka varm choklad
ur plastmuggar.

Välj helst frysta varor eller
kartongförpackningar. Många konservburkar
och metalltuber har en plastbeläggning på
insidan. Beläggningen är ofta av epoxiplast som
innehåller bisfenol. Det finns numera även
konserver som är märkta att de är fria från
bisfenol och dessa kan givetvis köpas in. I vårt
upphandlade sortiment har vi ofta ställt krav
på att förpackningarna inte får innehålla
Bisfenol A, men alla produkter finns inte i
andra förpackningar och vi har då fått göra
undantag om produkten bedöms vara
nödvändig i någon del av kommunens
verksamhet.
Produkter och material för kontakt med
livsmedel, som är avsedda för barn upp till tre
års ålder får inte innehålla bisfenol A. Eftersom
maten på förskolan serveras till barn under tre
år bör livsmedel i metallförpackning med
epoxibeläggning inte användas.

Undvik att tillaga, värma upp eller förvara
sura livsmedel i kastruller, formar,
dricksflaskor,
folie och andra kärl av aluminium utan
skyddande beläggning eftersom aluminium
kan fällas ut i kontakt med sura livsmedel.
Aluminium kan bland annat ha effekter på
utvecklingen av centrala nervsystemet.
Till sura livsmedel räknas exempelvis saft,
juice, soppor och krämer eller mos av rabarber,
bär och frukt, liksom soppor, såser och
inläggningar av tomat och surkål.

Använd inte keramikkärl och emaljerade
kärltill mat och dryck om du inte vet att de är
säkra
att använda till livsmedel. Bly och kadmium
kan lösas ut från glasyr och färg. Det gäller
särskilt
sura livsmedel. Äldre keramik kan innehålla bly

både i själva leran och i glasyren, samt
kadmium i glasyren.
I dag finns gränsvärden för hur mycket
keramiken får släppa ifrån sig till livsmedel.
Seriösa företag klarar dessa krav. Se upp med
keramik som inte är avsedd att ha livsmedel i.
Den behöver inte följa uppsatta gränsvärden. I
Sverige har flera personer blyförgiftats under
senare år efter att ha förvarat drycker i
blyglaserade keramikkärl inköpta i Grekland,
enligt Livsmedelsverket.

utklädningskläder.
Skumfyllningen och överdragen till
madrasser, dynor och lekkuddar, som är
tillverkade innan 2007, kan innehålla
mjukgörare, flamskyddsmedel och
tungmetaller. Välj certifierade med Bra
Miljöval, Svanen eller Oeko-tex vid inköp av
nya madrasser, dynor och lekkuddar. Undvik,
om möjligt, de av PVC eftersom även de sorter
som är godkända ur hälsosynpunkt har
skadliga effekter på miljön. Använd
madrassöverdrag av tyg och tvätta dessa
regelbundet.

Tvätta nyinköpta textilier och mjukdjur innan
de används. Nya textilier kan innehålla rester
av
processkemikalier från tillverkning, färgning
och transport. Tvätta mjukdjur och textilier
regelbundet eftersom miljögifter ansamlas i
damm. Exempel på textilier i förskolan är
filtar, frotté- och kuddöverdrag, tygleksaker,
kuddar, gardiner, draperier, mattor och

Det är viktigt att barnen tvättar händerna
innan de äter. Kemikalier samlas i damm som
lätt fastnar på barnens händer. Även efter att
ha använt färg, lim och andra kemiska
produkter samt efter att ha använt elektronik
är det viktigt att tvätta händerna.

Genom att välja parfymfria produkter eller
astma- och allergiförbundets märkning för
både hygien och rengöring undviker du
många allergiframkallande ämnen. Välj till
exempel parfymfritt tvättmedel, diskmedel,
tvål och hudkräm. Välj även miljömärkta
produkter där det är möjligt. Svanen och Bra
miljöval ställer krav på allergiframkallande
ämnen, och tar hänsyn till miljö och hälsa
under produktens hela livscykel.
Använd inte produkter som marknadsförs
som antibakteriella.

Ha ordentliga städrutiner som alla följer.
Kemikalier som finns i inredning och andra

varor hamnar i dammet. Städa i första hand när
barnen inte är i lokalen eftersom damm rörs
upp vid städningen.

Vädra ordentligt efter städningen. Underlätta
städning och håll ytorna fria från leksaker,
exempelvis genom att ha lämplig förvaring för
leksaker. I damm samlas de kemikalier som
läcker från våra saker, tänk därför på att
dammet inte ska hamna i avloppet.
Kemikalierna kan vara svåra för reningsverket
att hantera, de bryts ofta inte ner och kan i
värsta fall störa reningsprocessen. Det är bättre
att dammet hamnar i restavfallet som eldas
upp, i de höga temperaturerna som krävs vid
avfallsförbränning förstörs många av de farliga
ämnena.

Skötbordet ska inte ha ett överdrag av PVCplast (galon) om det inte är dokumenterat
att det är ftalatfritt. Välj torra tvättlappar av
papper istället för skumtvättlappar och
våtservetter. Om handskar används vid
blöjbyte så undvik vinylhandskar eftersom
de kan innehålla ftalater som frigörs vid
användning. Använd handskar av nitril,
polyeten, latex eller neopren istället om
handskar är nödvändigt. Töm blöjhinken ofta
och använd inte doftspray.

Genom att skölja eller torka av leksaker
släpper de mest lättillgängliga kemikalierna.
Alla nyinköpta leksaker bör därför sköljas
eller torkas av innan användning. För att få
bort både kemikalier som läcker ur materialet
och damm bör samtliga leksaker sköljas eller
torkas av regelbundet. Om en nyinköpt vara
har en stark doft bör den stå utomhus ett tag
för att vädras innan den tas in till barnen.

Byt ut gamla möbler från 70- och 80-talet som
är gjorda av skumgummi. Äldre möbler av
skumgummi och textil kan innehålla förbjudna

flamskyddsmedel. Överdrag av exempelvis
konstläder består ofta av PVC och kan innehålla
hälsoskadliga ftalater så även dessa möbler bör
bytas ut. Välj möbler som är fria från ftalater,
skadliga flamskyddsmedel, tungmetaller och
PVC vid inköp. Det finns Svanen-märkta möbler
och möbler som lever upp till Möbelfaktas krav
i vår e-handel.

Undvik ljuddämpande bord med PVC. Om
ljuddämpande bord behövs finns bord med
miljömärkt linoleum. Lägg inte på ett
ljuddämpande material på ett befintligt bord
om du inte är säker på att materialet är säkert
att ha i kontakt med livsmedel.

Äldre plastgolv består ofta av PVC som
innehåller skadliga mjukgörare. Kungsbacka
kommun håller på med att byta ut samtliga
äldre PVC-golv i de kommunägda förskolorna
till år 2022.

Använd inte tyger med specialfunktioner
eftersom dessa egenskaper ofta beror på miljöoch hälsoskadliga kemikalier. Textilier
behandlas ibland med kemikalier för att få
vissa egenskaper, exempelvis bli
smutsavvisande, antibakteriella och flamsäkra.
Exempel på sådana kemikalier är
högfluorerade ämnen och nanosilver. Vaxdukar
av PVC kan innehålla skadliga mjukgörare och
bör därför undvikas. ”Vaxdukar” i bomull med
yta av akrylatplast eller polyuretan är bättre
alternativ om man ändå behöver en duk. Det
bästa alternativet är att undvika vaxduk helt
och istället torka av borden vid behov.
Välj i första hand naturfiber, till exempel
bomull, lin och ull, som är miljömärkta eller
begagnade vid val av textilier. Fleecefiltar
släpper ifrån sig mikroplaster när de tvättas.
Mikroplasterna passerar reningsverken och
skapar problem i miljön.

att öka andelen varor i det upphandlade
sortimentet som klarar kraven för
miljömärkning. Därför kommer det att komma
ännu fler produkter som har både symbolerna
”tumme upp” och miljömärkning, till exempel
Svanen eller EU ecolabel. När du köper in nytt
Det kan ibland vara lockande att handla
utanför det upphandlade och utvärderade
sortimentet, exempelvis om en produkt inte
finns markerad med tumme upp i e-handeln
eller om priset är lågt. Tänk då på att du i så fall
tar på dig ansvaret för att veta om produkten
uppfyller alla krav som kommunen vill att
inköpta produkter ska uppfylla. Dessutom kan
du göra dig skyldig till ett avtalsbrott.
Kommunens upphandlingsavdelning arbetar
bland annat med att ställa miljö- och
kemikaliekrav. I när avtalen görs om ställs krav
på bland annat leksaker och pysselmaterial
enligt kemikalieplanen. De produkter som
omfattas av upphandlingens krav är de som är
märkta med symbolen ”tumme upp” i ehandeln. I e-handeln finns även symboler för
olika miljömärkningar för de produkter som är
miljömärkta.
Tredjepartscertifierade miljömärkningar är bra
att ta hjälp av för att köpa in varor som är
bättre för människor och miljö, eftersom det då
finns en fristående part som tagit fram
relevanta krav och också kontrollerar att
kraven följs. Kungsbacka kommun arbetar för

För ämnen som finns på
Reachförordningens kandidatförteckning
gäller informationskravet.
Det innebär att producenter och
leverantörer har en skyldighet att ha
kunskap om vad deras produkter innehåller
och ska upplysa konsumenten om
produkterna innehåller några av dessa
ämnen.
Välj i första hand leksaker som är
tillverkade i Sverige, Norden eller inom EU
vid inköp av leksaker. EU ställer specifika
kemikaliekrav även vid tillverkning av
leksaker och därför är det mindre risk att
leksakerna innehåller farliga ämnen.
material ska du i första hand välja dessa
produkter.
En bra tumregel är att undvika plasterna PVC,
polykarbonat och polystyren som kan innehålla

ämnen med problematiska egenskaper. Välj om
möjligt naturmaterial. Bomull och ull har till
exempel fördelen att de inte brinner bra, och
behöver därför inte behandlas med
flamskyddsmedel.
Det är lätt att glömma hur gammal en soffa är
eller var en leksak köptes någonstans. För att
öka medvetenheten och kunskapen om sakerna
på förskolan är det en god idé att påbörja en
förteckning eller pärm med information om
produkter. Så fort något nytt köpts in kan det
antecknas på listan. Exempelvis kan du ta med
uppgifter om inköpsdatum, antal produkter
(ofta köps flera saker av samma typ in
samtidigt), material som ingår, inköpsställe
eller leverantör och eventuell miljömärkning,
CE-märkning, uppgift om någon specifik
kemikalie som ingår, till vad och hur ofta
produkten används och så vidare.
Självklart kan ni även göra detta för produkter
som redan finns på förskolan. Hjälps åt att
uppskatta ålder och annan information. Det
underlättar för framtiden.

Använd inte produkter som är gamla, inte
används eller är märkningspliktiga, om det
går att undvika. Mängden kemiska produkter
på förskolan ska vara så begränsad som
möjligt. De märkningspliktiga kemiska
produkter som ni måste ha kvar får endast

användas av vuxna och ska förvaras
otillgängliga för barn.

De märkningspliktiga kemiska produkter ni
har kvar ska finnas listade i vårt
kemikaliehanteringssystem Chemgroup
PRO. Då fungerar informationen i systemet
som en kemikalieförteckning, som
verksamheten är tvungen att ha enligt lag.
Kemikalieförteckningen kan också skrivas ut,
om ni behöver det.
Nya och borttagna kemiska produkter ska
löpande justeras i Chemgroup PRO. Varje år
gör verksamheterna också en inventering av
kemiska produkter för att kontrollera att
informationen i systemet stämmer.
I Chemgroup PRO hittar ni även
säkerhetsdatablad för produkterna och där
läser ni mer om vad som är viktigt att tänka
på i hanteringen av dessa.

Om förskolan använder lågenergilampor
med kvicksilver ska personalen känna till och
ha rutiner för vad man ska göra om en lampa
går sönder. Lågenergilampor och lysrör
innehåller kvicksilver, som är mycket giftigt.
Om en lampa med kvicksilver går sönder ska

barnen direkt tas ut från rummet och fönster
eller dörrar ska öppnas för vädring.
Samla upp resterna exempelvis med hjälp av
ett styvt papper och torka ytorna i närheten
med en fuktig trasa. Pappret, resterna av
lampan och den fuktiga trasan läggs i en
behållare som kan förslutas med tätt lock. Märk
behållaren så att det framgår att den kan
innehålla kvicksilver och lämna som
miljöfarligt avfall.
Om en produkt är märkt med någon av
farosymbolerna på s. 11, läs informationen så
att du kan skydda dig och hantera produkten
på ett säkert sätt. Tänk på att de ska sorteras
som farligt avfall.

Ftalater används framför allt som mjukgörare i
olika plaster, främst i PVC som kan innehålla
upp till 50 procent mjukgörare. De är inte
bundna till plasten vilket gör att de läcker ur
och sprids till luften och sedan dammet under
lång tid. Man har kunnat uppmäta förhöjda
halter i blod, bröstmjölk och urin hos
människor. Flera av de ftalater som används
har visat sig vara hormonstörande och
reproduktionstoxiska. Vissa ftalater är därför
förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar.

Forskning har visat att det också finns en risk
att barn utvecklar astma, luftvägsproblem och
eksem vid exponering av ftalater. Ftalater kan
tillexempel finnas i plasttryck på kläder och
plastleksaker som badankor och dockor.
De finns också i golv, sandaler, parfym,
regnkläder, kablar, färg, bordsdukar, tapet, lim
och skönhetsprodukter; det är ett vanligt
konserveringsmedel i schampo. Ju mjukare
plastprodukten är desto mer mjukgörare finns
det i den. Det kan finnas mycket ftalater i
mjuka badleksaker som exempelvis
uppblåsbara badmadrasser och badbollar.
Det finns ett stort antal olika flamskyddsmedel
och många innehåller brom. Flamskyddsmedel
blandas in i plaster och textilier för att hindra
eller fördröja att de börja brinna. De
bromerade flamskyddsmedlen bryts ner
mycket långsamt i naturen. De är fettlösliga och
ansamlas i våra kroppar.
Studier har visat att vissa flamskyddsmedel
kan vara hormonstörande,
reproduktionsstörande, cancerframkallande
och möjligen ge inlärningssvårigheter.
Flamskyddsmedel finns exempelvis i
elektronisk utrustning, leksaker, textilier och
stoppade möbler. Flamskyddsmedel läcker ut
från produkter, sprids i luften och ansamlas i
damm.
Bisfenol A är den mest kända bisfenolen.

Bisfenol A används bland annat för att
framställa polykarbonat- och epoxiplast och
kan förekomma i vattenflaskor, pipmuggar,
tallrikar, förvaringskärl, leksaker, ytskikt i
metallförpackningar, kopieringspapper,
epoxylim och epoxyfärger. Bisfenol A
misstänks vara hormonstörande och
reproduktionsstörande.
Sedan 2011 är bisfenol A förbjudet i
nappflaskor och 2013 förbjöds det även i
barnmatsförpackningar. Ibland ersätts bisfenol
A av andra bisfenoler. De är inte reglerade på
samma sätt men studier tyder på att de har
liknande hormonstörande egenskaper som
bisfenol A.

Högfluorerande ämnen används för att ge
produkter vatten-, smuts- och fettavisande
egenskaper. De kan finnas på vattenavvisande
skaljackor och skor eller på smutsavvisande
möbler och mattor. De kan även finnas på icke
miljömärkt köksmaterial som bakplåtspapper,
muffinsformar och husgeråd samt som
nonstick-beläggning i grytor, stekpannor och
bakformar.
Högfluorerade ämnen bryts ner mycket

långsamt i naturen och har även förmågan att
ansamlas i kroppen. De kan vara
reproduktionsstörande och misstänkt
cancerframkallande. PFOS och PFOA är
exempel på ämnen som ingår i denna grupp.
PFOS är sedan 2008 förbjuden i produkter som
tillverkas i EU men för PFOA och andra
varianter av högfluorerade ämnen finns inte
samma restriktioner.
Högfluorerande ämnen har varit
uppmärksammade på senare tid eftersom de
återfunnits i dricksvatten på flera ställen i
Sverige.

Organofosfater används som flamskyddsmedel
i skummadrasser av polyuretan och som
mjukgörare i PVC-plast. Det används också som
insektsbekämpningsmedel och som tillsats i
golvpolish. Flera organofosfater är
cancerframkallande och misstänks kunna
skada hjärnan och nervsystemet. I studier har
man funnit högre halter av organofosfater på
förskolor än i hemmiljö och forskarna drog
slutsatsen att det beror på att det är vanligare
att man använder golvpolish i förskolorna.
Trots regleringar kan man fortfarande hitta

skadliga metaller i förskolemiljön. De kan
finnas i smycken och metallföremål, leksaker
och lekmaterial, elektronik, lysrör och
lågenergilampor.
Ämnena kan bland annat ge upphov till
negativa effekter på nervsystemet och dess
utveckling, benskörhet och skada på njurarna,
påverka den mentala utvecklingen och
inlärningsförmågan, reproduktionstoxiska
effekter, påverkan på hjärt- och kärlsystemet
samt cancer.
Antibakteriella ämnen kan förekomma i bland
annat textilier, leksaker, datortangentbord,
mattor, madrasser, skärbrädor och
hygienartiklar. Varor och produkter som
innehåller antibakteriella ämnen kan till

exempel betecknas “antimicrobial”, “for lasting
freshness”, “hygienic protection” eller “treated
against odour”. Exempel på ämnen med
antibakteriell funktion är triclosan och
silverföreningar. Antibakteriella medel kan
vara farliga för människors hälsa och miljön. En
ökad användning av antibakteriella ämnen kan
bidra till antibiotikaresistens hos bakterier,
vilket är mycket allvarligt. Det kan leda till att
antibiotika förlorar sin verkan och därför inte
längre kan användas inom sjukvården.

Parfym- och doftämnen kan finnas i leksaker,
lekmaterial, hygien- och rengöringsprodukter.
Många parfymämnen är förbjudna i EU. Om det
finns en allergiframkallande parfym i en leksak
ska det finnas information om det.

Att minska farliga kemikalier i kommunens verksamheter är ett prioriterat område, och miljöer där barn
vistas är extra prioriterade.
I den här vägledningen får du som jobbar i förskolan tips om hur du kan minska
mängden farliga kemikalier i förskolan genom vad du ska tänka på vid bland annat inköp och kreativt
skapande.
Vägledningen vänder sig även till förvaltningen för Service när det gäller den mat som serveras, städning,
golv och fasta installationer i utemiljön.
Vägledningen innehåller även ett sorteringsschema som visar hur du ska tänka när du rensar bland
plastleksaker.

Kemikalier i barns vardag, Kemikalieinspektionen
www.kemi.se/global/broschyrer/kemikalier-i-barns-vardag.pdf
Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan, Kemikalieinspektionen
www.kemi.se/global/rapporter/2013/rapport-8-13.pdf
Operation Giftfri förskola, Naturskyddsföreningen
www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/miljogifter/giftfri-forskola
Kemikaliesmart förskola, Stockholms stad (här finns till exempel en webbutbildning)
www.stockholm.se/ByggBo/Giftfri-stad/Kemikaliesmart-forskola

