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Svar på medborgarförslag om miljögifter i skolan 
Pernilla B Vall har i ett medborgarförslag gett förslag på åtgärder för att verka för 
en giftfri förskola.  

Svar från barn- och bildningsavdelningen 
Tack för ditt förslag Pernilla. Vi vill be om ursäkt för att svaret till dig har dröjt. 
Ditt förslag på åtgärder är bra. 2015 påbörjades ett arbete i kommunens förskolor 
mot en giftfri förskola. En konsult anlitades och alla våra förskolor gicks igenom 
vad det gällde förekomsten av kemikalier och miljögifter. Fokus låg på plaster. 
Utifrån de brister som då påtalades så rensades farliga produkter ut ur 
verksamheten som tex leksaker och köksutrustning.  Lokalvården bytte ut den 
golvpolish de använde mot ett miljövänligt vax. Personalen i förskolan har i dag 
en medvetenhet i frågan och framförallt våra inköpare som alltid ställer frågor om 
vad produkter innehåller till försäljare och liknande. Kemikaliekrav ställs även i 
centrala upphandlingar på allt som köps in till förskolorna.    

I Hagforsstrategin som togs i fullmäktige 2017står det att ett giftfritt Hagfors 
handlar om att ta ansvar. Vi ska medverka till att uppfylla målet om en giftfri 
miljö och se till att våra barn och framtida generationer inte blir utsatta för 
miljögifter och kemikalier i den offentliga miljön. Genom aktivt deltagande i 
nätverk, utbildningar och smarta upphandlingar kan vi minska och på sikt helt få 
bort gifter inom och utanför den kommunala verksamheten.  
Idag verkar vi redan för en giftfri förskola men vi saknar en handlingsplan för att 
verka för en giftfri förskola. Barn- och bildningschefen kommer att få i uppdrag 
att ta fram en sådan handlingsplan under 2018 och då kommer dina förslag tas i 
beaktande. 

Handlingar i ärendet 
Pernilla B Valls medborgarförslag  
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget besvarat. 
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Beslutet skickas till: 
Pernilla B Vall 
Tove Frostvik, Barn- och bildningschef 
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