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Policy 
Syftet med policyn är att Älmhults kommun ska agera för att minimera barns 
exponering av farliga kemikalier i förskolor. Policyn anger kommunens 
förhållningssätt och grundprinciper för att ta bort, fasa ut samt byta ut material i 
kommunens förskolor. Detta ska ske genom att: 

- Produkter med farliga kemikalier fasas ut och byts ut. 
- Kommunen genom upphandling och inköp ser till så att inte fler miljögifter förs 

in i barnens miljöer.  
- Farliga kemikalier minimeras vid Älmhults kommuns ny- och ombyggnationer av 

fastigheter som rör barn. Detta görs genom att ta medveten hänsyn till hälsa, 
miljö, kvalitet och erfarenhet vid produktval. 

- Förändra och skapa nya rutiner för att minimera farliga kemikalier. 
- Öka kunskapen om kemiska risker hos pedagoger, personal och andra berörda.  

I arbetet med att fasa ut, byta ut och stoppa inflöde av miljö- och hälsofarliga ämnen 
ska vi vara en del av EU:s och nationell kemikalielagstiftning och bidra till att nå 
miljömålet Giftfri miljö. Älmhults kommun bör tillämpa kunskapskravet, 
försiktighetsprincipen samt produktvalsprincipen i 2:a kapitlet i miljöbalken.  

 

Mål 

Det övergripande målet med policyn är att nå riksdagens miljömål Giftfri miljö.  
Målet är att förhindra inflöde och ta bort kända hormonstörande och farliga 
kemikalier. 

 

Delmål 

- Arbetet ska leda till ökad kunskap om farliga kemikalier, hos personal och 
ansvariga inom kommunens samtliga verksamheter som rör barn.  

- Arbetet ska bidra till ökad miljömedvetenhet och förbättra kommunens bild som 
föredöme.  

- Arbetet ska leda till ökad kunskap hos allmänheten så att även arbete med 
minimering av farliga kemikalier kan ske i barnens hemmiljöer.   
 

Genomförande  

Arbetet för kemikaliesmarta förskolor berör många delar av kommunens 
organisation. Flera av åtgärderna ska utföras på förskolorna av förskolechefer 
tillsammans med personal. Några åtgärder ska utföras av stödorganisationer såsom 
kostenheten, fastighetsavdelning, lokalvårdsorganisationen, upphandlingsenheten 
och utvecklingsenheten.  
 
Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden ska ge förutsättningar att till 2020 
väsentligt ha minskat de värsta exponeringskällorna för farliga kemikalier. 
Utbildningsnämnden ansvarar för genomförande i enlighet med handlingsplan för 
kemikaliesmarta förskolor.  

Läs mer om bakgrund, lagstiftning och kostnadsbedömning i Bilaga 1-3 på 
www.almhult.se/kemikaliesmartforskola. 

http://www.almhult.se/kemikaliesmartforskola

