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Handlingsplan för giftfria förskolor i Bromma

Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden godkänner förvaltningens fortsatta arbete med att ta fram
en handlingsplan för att minska miljögifter i Brommas kommunala
förskolor.

Leif Sjöholm
stadsdelsdirektör

Annica Lagerqvist
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Förvaltningen har påbörjat arbetet med en handlingsplan som syftar
till att fasa ut miljögifterna i Brommas kommunala förskolor. Vår
avsikt är att handlingsplanen ska vara färdigställd och ligga som en
bilaga till nämndens verksamhetsplan för 2015.

Bromma stadsdelsförvaltning
Verksamhetsområde förskola och teknik
Box 15017
16715 Bromma
Telefon 08-508 06 000
stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sida 2 (3)

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområde förskola och teknik.
Bakgrund
Den miljö vi lever och vistas i har mer och mer uppmärksammats.
Kemikalieinspektionen och Miljöstyrningsrådet arbetar med
frågorna på nationell nivå. Staden har formulerat Stockholms
miljöprogram och Stockholm stads kemikalieplan antogs av
kommunfullmäktige i år. Naturskyddsföreningen startade under
2013 projektet Giftfri förskola som uppmärksammats mycket i
media. Projektet innehöll bl a en inventering av åtta förskolor i vår
grannkommun Sundbyberg. Inventeringen resulterade i ett
omfattande projekt i Sundbybergs stad med syfte att minska
miljögifterna i förskolan. Projektets genomförande och resultat
presenterades på ett seminarium anordnat av Sundbybergs stad i
början av hösten och fungerade som inspiration för formulerandet
av en handlingsplan för Brommas förskolor, men också som en
igångsättare av ett utrensningsarbete i våra förskolor. Vi kan
konstatera att gammal elektronik och vissa plastleksaker nu fasas ut
ur förskolornas miljö.
Alla enheter i Bromma har minst ett miljöombud. I oktober bjöd
stadsdelsförvaltningen in samtliga miljöombud till en två timmars
grundläggande utbildning i miljökunskap åtföljt av en timmes
åtgärdsorienterad workshop. Syftet med utbildningen var att
inspirera miljöombuden med goda exempel på hur företag och
organisationer arbetat praktiskt med sin miljöpåverkan.
En förkortad version av föreläsningen ges som ett lunchseminarium
här på förvaltningen i november månad.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadens vision om en hållbar utveckling för god livsmiljö och
folkhälsa en viktig strategisk inriktning. Detta är särskilt angeläget
för våra yngsta medborgare. Att ta fram en handlingsplan för att
skapa giftfria förskolor är ett första steg i detta långsiktiga arbete.
Handlingsplanen utgår från det miljöarbete som bedrivs utifrån
Stockholms stads kemikalieplan, Brommas miljöhandlingsplan och
från det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
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Representanter från ett par av våra förskoleenheter har tillsammans
med handläggare på förvaltningen varit engagerade i arbetet under
hösten 2014. Handlingsplanens första del besvarar en rad frågor om
nuläget, genomförande och förhållningssätt till de olika
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åtgärdspunkterna. Därefter följer en del med konkreta åtgärder inom
olika områden. Den sista delen innehåller information om ämnen
och kemikalier som finns i vår omgivning och som vi ska försöka
undvika.
Förvaltningen har också haft kontakt med det nyinrättade
Kemikaliecentret och kommer att stämma av den färdiga
handlingsplanen med dem.
Vår avsikt är att handlingsplanen ska vara färdigställd inom en nära
framtid och ligga som en bilaga till nämndens verksamhetsplan för
2015.
Stadsdelsförvaltningen planerar dessutom att avsätta medel i budget
2015 för att finansiera en praktikant med uppgift att stödja
genomförandet av handlingsplanens olika delar.
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