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Miljö
ö- och byggglovsnämnd
den

Redov
visning av
v 2017 års tillsyn på
å förskolorr

Bakgru
und
Under hösten
h
2017
7 gjorde närrmiljögrupp
pen föranmäälda tillsynssbesök på 28
8 förskolor,,
öppna förskolor
f
occh familjedaaghem i kom
mmundelarn
na Barkarbyy, Skälby occh Viksjö.
Syftet med
m projekttet var att koontrollera verksamhete
v
ernas kunska
kap och rutin
ner gällande kemikalier
k
i förskolan. P
Projektet vaar tänkt som
m en väglednning i hur verksamv
heternaa kan arbetaa mot en kem
mikaliefri fö
örskolemiljö
ö. Vi gjordee också en uppföljning
u
av bristter från tillssynsprojekteet 2015 om egenkontro
oll med inrikktning på veentilationsfrågor, städning, allergi, hygieen och rado
on.
Vid insspektionernaa användes en checklissta där följan
nde kontrolllerades:
- Rutiner
R
för utsortering
u
aav gamla leksaker (främ
mst i plast).
- Rutiner
R
för utsortering
u
aav produkteer som kan vara
v olämplliga att anväända som
leksaker (t..ex. metalls mycken, ko
onstskinn, teeatersmink ooch elektroniska produkter som
m tangentborrd och gamlla telefoner).
- Rutiner
R
för att
a kontrolleera om mateerial och lek
ksaker är CE
E-märkta.
- Rutiner
R
för att
a kontrolleera om mateerial och lek
ksaker som sskänks till verksamv
heten är läm
mpliga ur kkemikaliesyn
npunkt.
- Vilket
V
pysseelmaterial soom användss i verksamh
heten.
- Material
M
på madrasskyd
m
dden till barrnens vilmad
drasser.
- Miljömärkni
M
ing på hygieenprodukterr och blöjorr.
- Material
M
på tvättlappar
t
ooch engång
gshandskar som
s användds vid blöjby
yte.
- Lekmaterial
L
på gården.
- Förvaring
F
occh hanteringg av städkem
mikalier och
h läkemedellsprodukterr.

Resulttat
Det varrierade i vilk
ken utsträckkning verkssamheterna arbetade moot att bli kemikaliefria. 199 av 28 verk
ksamheter saaknade rutin
ner för att so
ortera ut gam
amla leksakeer och produkter som kan vaara olämpligga att använ
nda som lekssaker. 19 veerksamheterr hade
l
utaan CE-märkkning. 13 veerksamheterr hade väskoor i konstsk
kinn. 15
gamla leksaker
verksam
mheter hadee byggmaterrial på gård
den, främst bildäck
b
och PVC-rör. 16
1 verksamhetter hade eng
gångshandskkar av vinyll (polyeten och
o nitril ärr att föredraa då vinyl
kan innnehålla ftalaater).
En del verksamhetter tar emott leksaker occh material som skänkss av föräldrar och
andra. Enligt
E
de fleesta verksam
mheterna ko
ontrollerar de
d material som tas em
mot så att
det är okej
o ur kemikaliesynpuunkt, men to
olv verksam
mheter saknaade skriftlig
ga rutiner.
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d gäller utsortering avv elektroniska produkVerksaamheterna har kommit llängre när det
ter, teattersmink occh pysselmaaterial. Endaast två verkssamheter annvände elek
ktroniska
produkkter (tangenttbord, plattäänger, kameeror) som leeksaker, ingaa verksamh
heter hade
teatersm
mink som in
nte var CE-m
märkt och två
t verksam
mheter hade anmärkning
g gällande
pysselm
materialet so
om användees.
När dett gäller gam
mla vilmadraasser (äldre än 2004) so
om kan inneehålla ämneen som idagg
är förbjjudna, ser vi
v en klar förrbättring fråån förra åretts tillsyn (i dde andra ko
ommundelarna). Endast fem
m av de förskkolor vi var ute på i år hade
h
gamlaa vilmadrassser. Vid
förra årrets tillsyn hade
h
18 av 334 verksam
mheter gamlaa vilmadrassser.
Vid upppföljningen
n av bristernna från tillsy
ynsprojektett 2015 om eegenkontroll hade sex
av 28 verksamhete
v
er avvikelseer som ännu
u inte var åtg
gärdade. Skkriftlig återk
koppling
har beggärts in för dessa.
d
Det äär en förbätttring från fö
örra årets tilllsynsomgån
ng, där 22
av 34 verksamhete
v
er fortfarandde hade brisster från förra tillsynenn.

Slutsatts
Även om
o verksam
mheternas arbbete mot attt bli kemikaaliefria är vaarierande vaar det generella intrycket attt många villl arbeta meer med frågaan. Däremoot behöver många
m
verksam
mheter arbeeta mer medd att få ut ku
unskap till personalen.
p
PPå en del veerksamheter som hade rutineer för utsorteering av oläämpliga lekssaker och pr
produkter hitttade vi
ändå vääskor i konssskinn, bygggmaterial påå gården och engångshhandskar av vinyl. Att
vi hadee ett mer väg
gledande prrojekt än vaanlig blir en bra draghjäälp för mång
ga verksamhetter att komm
ma igång meed arbetet. Det
D märktess att det var en fråga so
om engagerade, occh många verksamhete
v
er plockade bort olämplligt materiaal redan und
der inspektionen.
o ungdom
msnämnden har tagit fraam en handllingsplan föör giftfria fö
ör- och
Barn- och
grundskkolor i Järfäälla kommuun. Den anto
ogs den 10 december
d
2 015, och in
nnehåller
tidplaner för när ollika materiaal ska ha ren
nsats ut. Vi märkte att m
många försk
kolor inte
känner till handlin
ngsplanen, trrots att vissa material enligt
e
den reedan ska ha rensats ut
enligt. En sådan haandlingsplaan bör vara ett
e levande dokument, ddå det är ettt bra stöd i
arbetet mot kemikaliefria försskolor.

Freja Nilsen
N
Miljöinnspektör

