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INKÖPSRÅD FÖR EN GIFTFRI FÖRSKOLA                    
Råden nedan är en kort sammanfattning av vad som är viktigt att tänka på vid inköp till 

förskolor. Läs mer om varför det är viktigt att följa dem i Vägledning för giftfri förskola. Där 

hittar ni också tabeller över miljömärkningar, vilka plaster som är ok att använda och annan 

information som underlättar arbetet för en giftfri förskola för våra barn.  

 

Kontakta gärna barn- och utbildningsförvaltningens miljösamordnare med frågor och 

synpunkter, naturskolan@vasteras.se  

Lycka till!  

 

 
 
9 RÅD FÖR GIFTFRIA INKÖP TILL FÖRSKOLAN 
1. Var extra noga med varor till de yngsta och varor för att sova, gosa och äta 
De yngsta barnen är extra känsliga för påverkan av kemikalier. Varor för att sova och gosa har barnen 
lång och nära kontakt med. Varor för att äta kan förorena maten. 
2. Se upp med PVC-plast, polykarbonatplast (PC), bambuplast, PFAS och tungmetaller 
Plasterna innehåller ofta ämnen som påverkar kroppens hormonsystem.  
PFAS-ämnen bör fasas ut på grund av att de är, eller misstänks vara, hälsoskadliga. De är extremt 
svårnedbrytbara. 
Tungmetaller är giftiga. 
3. Välj varor som har en miljöcertifiering 
Miljöcertifiering innebär att en oberoende tredje part har granskat produkten eller varan och godkänt 
att de använder certifieringens märke, till exempel Svanen och Bra miljöval. Se fler exempel på sid 8 i 
Vägledning för giftfri förskola. 
4. Var vaksam mot leverantörers egna märkningar 
Dessa är inte granskade av en oberoende tredje part.  
5. Var uppmärksamma även då ni beställer i VIP 
Även i den kommunala inköpsportalen VIP finns bättre och sämre alternativ. 
6. Välj naturmaterial framför plast 
Naturmaterial innehåller oftast lägre halter av skadliga kemikalier. 
7. Handla från europeiska företag 
Europa har den strängaste lagstiftningen för leksakers innehåll av kemikalier. 
8. Välj det som är avsett för barn 
Det som är avsett för barn måste uppfylla lagstiftningen för leksakers innehåll av kemikalier. 
9. Våga fråga! 
Leverantörer och återförsäljare är skyldiga att upplysa om deras varor eller produkter innehåller något 
som står på EUs lista över särskilt farliga ämnen.  
Ni kan också alltid fråga barn- och utbildningsförvaltningens miljösamordnare. 
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