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Dnr GFN 2018/116

§ 64

Kemikalieplan förskola

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2017-06-12 ”Kemikalieplan för
Haninge kommun”, dnr KS 2016/177. Planen anger gemensamma
prioriteringar för kemikaliearbetet i Haninge kommun. Det
övergripande målet för kemikalieplanen är att minska förekomsten
av skadliga ämnen i kommunens verksamheter. I beslutet från
kommunfullmäktige 2017-06-12 framgår att ”Samtliga nämnder,
Tornberget fastighetsförvaltnings AB och Haninge bostäder AB
ges i uppdrag att ta fram handlingsplaner för genomförandet av
kemikalieplanen”.
Grund- och förskolenämnden antog 2017-09-20 en handlingsplan
för genomförande. Handlingsplanen bygger på den vägledning
kommunfullmäktige lagt fram som stöd till verksamheterna.
Utbildningsförvaltningen har tagit fram en åtgärdslista kopplad till
det vägledande materialet. Åtgärdslistan finns med i det
systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket leder till involvering av all
personal samt regelbunden uppföljning. Alla skolformer inom
utbildnings-förvaltningen arbetar med genomförandet av
kemikalieplanen.
Förvaltningens synpunkter

Samtliga enheter är klara med nivå 1 i handlingsplanen, och vissa
har påbörjat arbetet med nivå 2. I nivå 2 sätts ytterligare fokus på
att rätt varor kommer in i verksamheten. Köken skall involveras
mer och större och mer kostsamma material kommer att fasas ut.
Goda exempel ska spridas till övriga områden och utökade
diskussioner med Upphandling Södertörn ska inledas.
Arbetet har fört med sig ett antal utmaningar. För det första är det
svårt och tidskrävande att gå igenom märkningar på produkter. För
det andra innebär inköp av nytt material en kostnadsökning. För det
tredje har vissa svårigheter förekommit med att implementera
kemikalieplanen hos vårdnadshavare. Utmaningarna framåt handlar
om att hitta kompletterande bra material som är miljöklassat och att
öka mängden upphandlat material som är miljöklassat. En viss
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kostnadsökning vid inköp kan även framgent bli kännbar.
Genom arbetet har medvetenheten kring märkning av material och
inköp höjts. Diskussioner om gifter och hållbar utveckling i
förskolan har också bidragit till bättre kunskaper hos pedagoger,
vårdnadshavare och barn. Ytterligare en positiv effekt av arbetet är
utökade diskussioner om de globala målen i agenda 2030.
Underlag för beslut

- Dialog och uppföljning med förskolechefer.
- Enheternas handlingsplaner.
- Vägledning – förskola skola fritids.
- www.globalamalen.se
Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Överläggningar i grund- och förskolenämnden

Vid nämndens sammanträde föreslår ordförande att nämnden
godkänner rapporten samt att nämnden beslutar att
utbildningsförvaltningen uppdras att ta fram en broschyr om
skolans arbete för en giftfri miljö och att föräldrar och
vårdnadshavare ska informeras om kommunens arbete för en giftfri
vardag. Tobias Hammarberg (L) yrkar avslag på beslutspunkt 2 och
3. Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutar
enligt ordförandes förslag till beslut.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Rapporten godkänns.
2. Utbildningsförvaltningen uppdras att ta fram en broschyr om
skolans arbete för en giftfri miljö.
3. Föräldrar och vårdnadshavare ska informeras om kommunens
arbete för en giftfri vardag.
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Reservationer

Tobias Hammarberg (L) reserverar sig mot beslutspunkt 2 och 3.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Henrik Lindh
För kännedom: Förskolechefer, rektorer, Pär Olsson, Peteris
Smitmanis
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