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Ansökan om medel för åtgärder för giftfri och
klimatsmart förskola
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker om 1,5 mnkr i syfte att
fortsätta genomföra åtgärder för att få än mer kemikaliesmarta
förskolor. Stadsdelen har drygt 5 700 barn inskrivna på 84 förskolor
som fördelas på 13 enheter. Utöver förskoleverksamhet har stadsdelen tre öppna förskolor och en introduktionsförskola.
Åtgärderna är ett viktigt steg i arbetet mot en giftfri förskola, dock
är det omfattande och kostsamma åtgärder som inte ryms inom
förvaltningens ordinarie driftbudget. Stadsdelen har som mål att
vid utgången av 2022 ska stadsdelens samtliga förskolor och öppna
förskolor ha uppfyllt nivå 2 i enlighet med vägledning för
Kemikaliesmart förskola. För att kunna nå miljöprogrammets
måluppfyllelse ansöker nämnden för detta år om medel för
genomförande om totalt 1,5 mnkr.
Förskolorna har kommit en bra bit på vägen mot kemikaliefri
förskola, nivå 2. Fortfarande finns det ett flertal förskolor som har
en del kvar att byta ut, exempelvis kostsamma möbler och
madrasser. Det finns även behov av nyinvesteringar i pedagogiskt
material och utomhusmaterial. Öppna förskolornas utrustning
behöver och uppdateras och bli klimatsmart anpassat, här finns de
yngsta barnen som är sårbarast. Ett par år innan sammanslagningen
hade de två stadsdelarna gjort en grundlig inventering av behovet
som utgör bas för beräkningarna.
Föregående års erhållna medel är fråndragna i årets beräkning. För
2020 – innan sammanslagningen av de två stadsdelsnämnderna juli
2020 - erhöll Älvsjö 02, mnkr och Hägersten-Liljeholmen 0,6 mnkr
som huvudsakligen har använts till byte av madrasser, soffor,
porslin samt lekmaterial. För att nå nivå 2 vid utgången av 2022
ansöker stadsdelen om 1,5 mnkr.
Ansöka medel kommer att användas till:
• Byte av alla nuvarande PVC-madrasser till Svanen märkta
alternativ i nämndens förskolor. Barnen sover dagligen på
madrasserna och riskerar att exponeras för ämnen som kan vara
skadliga. De sökta medlen basera på en kostnad om 600 kr per
madrass. Det finns cirka 5 700 barn i verksamheten och utbyte av
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madrasser och överdrag har kommit långt hos många förskolor.
Nya förskolor utrustas från start med kemikaliesmart.
• Byte av porslin och plastglas i alla förskolor
• Byte av soffor i skumgummi, möbler, mattor m.m.
• Ersätta gamla leksaker, pedagogiskt material och
utomhusmaterial. Under året har erhållna medel använts delvis
för detta ändamål, men en del behov kvarstår.
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