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kemikalier på förskolor 
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Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
I mitt dagliga arbete som förskolepedagog ser jag 
lekredskap runtom i Uppsalas förskolor, lek-
redskap som utsätter barnen för hälsorisker. Jag 
syftar främst på gamla bildäck som används som 
gungor, plastmadrasser och elektronikprylar som 
inte längre brukas. Dessa material är direkt hälso-
farliga och kan innehålla cancerframkallande 
kemikalier. I nästan alla förskolor finns än idag 
dessa för barnens dagliga lek. 
  
Trots att Naturskyddsföreningen slagit larm om 
att barn utsätts för många skadliga kemikalier på 
förskolor, finns det i Uppsalas förskolor fortfa-
rande kvar gamla bildäck.  
 
Nu när tekniken har gått framåt har vi möjlighet 
att hitta alternativa lekredskap som är mindre 
skadliga mot barnens hälsa, samt mer miljö-
vänliga. Även om detta kanske kan vara dyrare så 
är det av stor vikt att vi inte låter de små utsättas 
för farliga kemikalier, de flesta barn tillbringar 
större delen av sin vardag i förskolan.  
 
Enligt Naturskyddsföreningen måste en hand-
lingsplan upprättas där förskolan bör stå i fokus. 
Barnens exponering för farliga kemikalier är ett 
område som måste prioriteras. Kommunens till-
syn på förskolorna bör kompletteras med större 
undersökningar på farliga kemiska hälsorisker.  
 
Att barn utsätts för farliga kemikalier på våra 
förskolor, är ett stort problem och det krävs snab-
ba krafttag. 
 
Mina frågor till kommunalrådet Cecilia Fors, 
som är ansvarig för förskolor i Uppsala kommun: 
 
- Kommunen har ansvar för att göra tillsyn på 
förskolor, görs det undersökningar på farliga 
kemiska hälsorisker?  
 
 

- Många barn leker med gamla bildäck, trots att 
dessa kan innehålla cancerframkallande polyaro-
mater. Kommer dessa att ersättas med mer miljö-
vänliga lekredskap? 
 
- Finns det en handlingsplan där undersökningar 
på skadliga kemikalier på våra förskolor prio-
riteras? 
 
 - Om nej, kommer tillsynen att kompletteras 
med en sådan handlingsplan? 
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