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Uppdrag om upphandlingskriterier för en giftfri förskola
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Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Konkurrensverket att ta fram upphandlingskriterier samt utveckla ett helhetsstöd för en giftfri förskola.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet)
senast den 4 maj 2015.
Konkurrensverket ska tillsammans med Kemikalieinspektionen
genomföra en marknadsförings- och kommunikations insats om de
redovisade kriterierna under 2015.
Bakgrund

I regeringsuppdraget (M2010/4986/Kk) om en handlingsplan för en
giftfri vardag 2011-2014 uppmanades Kemikalieinspektionen att samarbeta med ett antal myndigheter och organisationer, däribland Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet (Miljöstyrningsrådet). I delredovisningen av handlingsplanen (KemI rapport 2/13 Handlingsplan för en
giftfri vardag) understryker Kemikalieinspektionen vikten av att stärka
miljö- och hälsoaspekterna i den offentlig upphandlingen genom att
kemikaliekrav införs. Miljöstyrningsrådet har på uppdrag av Kemikalieinspektionen tagit fram en förstudie om upphandlingskriterier för en
giftfri förskola under 2013. Förstudien Griftfri förskola - Leka, äta, sova
(Miljöstyrningsrådet Rapport 2013:2) bör ligga till grund för det fortsatta arbetet.
Fr.å.m. den 1 juli 2014 kommer Konkurrensverket att vara förvaltnings-

myndighet för bl.a. upphandlingsstöd även omfattande miljöhänsyn i
offentliga upphandlingar. Regeringen bör därför uppdra åt Konkurrensverket att ta fram upphandlingskriterier och utveckla ett helhetsstöd för
en giftfri förskola.
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Närmare om uppdraget

I syfte att bidra till en giftfri vardag för barn får Konkurrensverket i uppdrag att ta fram ett samlat kravpaket, vilket även omfattar vägledande
material, som ska underlätta för upphandlaren att ställa kemikaliekrav i
upphandlingar till förskolor. Kriterier är viktigt, men för att ge inköparna en bättre vägledning ska ett helhetsstöd utvecklas som innehåller en
rad verktyg. Ett särskilt paket för de upphandlings områden som är viktiga för förskola och skola ska tas fram. Paketet bör dels innehålla relevanta befintliga kriterier, som rör bl.a. hälso- och miljökrav i textilier och
elektronik, dels nya kriterier för t.ex. leksaker, sovartiklar och produkter
för matlagning och måltider. I paketet ska även stöd till inköpare ingå,
t.ex. i form av informationsmaterial, webbutbildningar och stöd via helpdesk.
Uppdraget finansieras genom utbetalning från Kemikalieinspektionens
anslag med en miljon kronor.
På regeringens vägnar
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