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Ansökan om medel för åtgärder för giftfri
förskola
I kommunfullmäktiges budget för 2021 framgår att gifterna i
stockholmarnas vardag ska fasas ut med målet om ett giftfritt
Stockholm 2030. Skärholmens stadsdelsnämnd ansöker om
budgetjustering för åtgärder som fokuserar på att minska barns
exponering samt borttagandet av gifter i förskolans miljöer.
Motivering
Vissa kemikalier kan påverka vår hälsa negativt. Barn är mer
känsliga för kemikalier än vuxna; de har tunnare hud och många
organ och mekanismer i kroppen är inte färdigutvecklade.
Förvaltningen har ett ansvar i att skapa giftfria miljöer för de som
dagligen vistas i våra lokaler, framförallt de yngsta som är mest
känsliga. För barnen är det därför av största vikt att förskolans miljö
och lekmaterial är giftfritt.
Under 2016 bytte förvaltningen ut vilomadrasser, porslin och
muggar samt köksmaterial. Förvaltningen har även implementerat
systemet Chemsoft och registrerat de produkter, och dess innehåll,
som används i förskolan. År 2017 inleddes arbetet med att rensa
bland lekmaterial i förskolorna och direkt olämpligt material
sorterades bort.
Under 2021 önskar förvaltningen fortsätta arbetet mot en giftfri
förskola genom att byta ut gammalt lekmaterial och
skapandematerial, framförallt plastdjur, figurer, träklossar, dockor,
bilar i metall/trä samt lera. Förvaltningen ser även ett behov av att
byta ut gamla stoppade soffor och ersätta dessa med moderna
miljövänliga och mer kreativa läsmiljöer.
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För att kunna påskynda arbetet med utbyte av material inom
förskolans miljöer planerar förvaltningen att samla ett nätverk för
inköp så att samtliga inköp kan göras centralt. Förvaltningen ser att
ett centralt inköp av material främjar likvärdigheten i utbudet av
material och miljöer på förskolorna. Förvaltningen ser en vinst i att
detta arbete inleds så snart som möjligt för att knyta an till pågående
utvecklingsarbete med basmiljöer och läsmiljöer i förskolorna.
Kemikaliecentrum kommer att kontaktas vid behov för att vägleda
kring inköp.
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Att byta ut befintligt lekmaterial, skapandematerial och läsmiljöer
inom förskolan ryms inte inom förskolans budget för 2021.
Skärholmens stadsdelsnämnd ansöker därför om budgetjustering för
ovanstående åtgärder.
Uppskattade kostnader
Inom förskolorna i Skärholmens stadsdelsförvaltning finns det 82
avdelningar. Inköpen av nytt lekmaterial, skapandematerial och
läsmiljö till varje avdelning uppskattas till en kostnad om ca 13 000
SEK per avdelning.
Totalt söker förvaltningen 1 066 000 SEK i budgetjustering för
åtgärder som syftar till att minska barns exponering av gifter.
Tidsplan
Förvaltningen bedömer att ett nätverk för inköp kan startas under
våren 2021 och att samtliga inköp enligt ovan kan göras under år
2021.
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