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§ 21
Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023
Redovisning av miljöförvaltningens förslag till ny
kemikalieplan
Dnr 2018-15804
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens
förslag:
1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner
miljöförvaltningens förslag till ny kemikalieplan för
Stockholms stad för åren 2020-2023.
2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer om att
kommunfullmäktige fastställer Stockholms stads
kemikalieplan 2020-2023, efter eventuella anpassningar till
slutgiltig version av miljöprogram 2020-2023.
Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 5 augusti 2019.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Katarina Luhr (MP) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Urban Emson (SD) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Stockholms stads kemikalieplan för åren 2020-2023
innehåller högt uppsatta mål och stora ambitioner. Planen
bygger vidare på den förra kemikalieplanen för åren 20142019 vars arbete redan har gett bra resultat bl.a. när det gäller
information ut till verksamheterna och stadens befolkning.
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Den nya kemikalieplanen innehåller även den fortsatta
utbildningskampanjer för att nå ut med budskapet om vilka ämnen
som är skadliga och hur man kan skydda sig till stadens unga och
arbetsplatser. Detta är ett viktigt arbete och en förutsättning för att
det övriga arbetet som görs ska ge resultat och nå ut till
slutkonsumenterna. Ett annat viktigt fokusområde för
kemikalieplanen är inköp och upphandling. Här ställs det höga krav
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på leverantörer av varor för att säkerställa att de produkter som
köps in till staden inte innehåller farliga kemikalier. Kemikaliekrav
är dock endast ett av flera prioriterade områden som en upphandlare
måste ta ställning till i inköpsprocessen, och i slutändan kan det
därför bli svårt att hitta en vara som uppfyller dessa när faktorer
som kvalitét och pris också kommer in i bilden. Vi ser därför att det
finns en stor risk att dessa kemikaliekrav reduceras till att endast bli
ett dokument bland alla andra checklistor som en upphandlare är
tillsagd att ta hänsyn till i upphandlingen.
Kemikaliecentrum behöver därför i sin kommande kemikalieplan
fokusera på att ge stöd till upphandlarna genom att se till att komma
in i arbetet i ett tidigt skede, och att ha kontinuerlig dialog med alla
inblandade genom hela processen. På så vis kan vi undvika att
kemikaliekraven förbises och i en större utsträckning se dessa
implementeras i avtalen med stadens leverantörer.

Vid protokollet
Timmie Aspelin
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