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Stockholm stads kemikalieplan 2020-2023 Redovisning av miljöförvaltningens förslag till ny
kemikalieplan
Svar på remiss från stadsledningskontoret, KS 2019/1510
Förslag till beslut
Stadsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat remissen ”Stockholm stads
kemikalieplan 2020-2023 – Redovisning av miljöförvaltningens
förslag till ny kemikalieplan”. Förvaltningen konstaterar att den
föreslagna kemikalieplanen ersätter den befintliga planen. Den nu
aktuella planen är tydligare i den meningen att ambitionsnivån i
flera avseenden höjts och åtgärder preciserats för att visionen om ett
giftfritt Stockholm ska infrias.
Förvaltningen välkomnar den nya kemikalieplanen och bedömer att
planen är ett viktigt instrument att förbättra Stockholmarnas hälsa
och miljö, särskilt barnens. En förutsättning för att planen ska få det
genomslag och förändrade beteende som planen ger uttryck för, bör
miljöförvaltningen och särskilt kemikaliecentrum få de
förutsättningar som krävs.
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Bakgrund
Stockholms stad första kemikalieplan antogs juni 2014 och sträcker
sig fram till och med 2019. Målet är att staden ska bli giftfri.
Kemikalieplanen har nu utvärderats och förslag på en ny treårsplan
perioden 2020-2023 har tagits fram. Kommunstyrelsen har skickat
en remiss om den nya kemikalieplanen till Älvsjö stadsdelsnämnd.
Remissen har därutöver skickats till samtliga stadsdels- och
förvaltningsnämnder och bolag inom staden, ett flertal andra
kommuner och institutioner som exempelvis Avfall Sverige för svar
senast den 15 januari 2020.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen förskola. Ärendet behandlas i
förvaltningsgruppen den 12 december 2019.

Tjänsteutlåtande
Dnr ÄLV 2019/580
Sida 2 (2)

Ärendet
Kommunfullmäktige har gett miljö- och hälsoskyddsnämnden i
uppdrag att ta fram en ny kemikalieplan och miljöförvaltningen
påbörjade det arbetet genom att utvärdera kemikalieplanen för åren
2014-2019. Utvärderingen visar tydligt att kemikalieplanen har
omsatts i operativt arbete.
Arbetet med framtagandet av handlingsplanen har letts av
kemikaliecentrum vid avdelningen för miljöanalys. Förslaget till ny
kemikalieplan för åren 2020-2023 innehåller totalt 49 åtgärder
fördelade på åtta olika kapitel (verksamhetsområden) som ska leda
arbetet mot att nå målet om en giftfri stad. I likhet med den
nuvarande kemikalieplanen har även denna ett särskilt fokus på
barn och andra särskilt känsliga grupper. En nära dialog har förts
med referensgrupper knutna till respektive område/kapitel i planen.
Planen har varit på kontorsremiss i staden. Remissinstanserna är
positivt inställda till planen som helhet och framhåller att den är
ambitiös, välskriven och har en god struktur med hög
igenkänningsfaktor. Åtgärderna som föreslås anses vara relevanta
och möjliga att genomföra, men remissinstanserna framhåller att det
behövs resurser, både personella och ekonomiska, samt mer stöd
ifrån kemikaliecentrum.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen välkomnar den nya kemikalieplanen och bedömer att
planen är ett viktigt instrument att förbättra Stockholmarnas hälsa
och miljö, särskilt barnens. Avslutningsvis menar förvaltningen att
en förutsättning för att planen ska få det genomslag och förändrade
beteende som planen ger uttryck för, bör miljöförvaltningen och
särskilt kemikaliecentrum få de förutsättningar som krävs.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
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