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Stockholm stads kemikalieplan 2020-2023
Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr KS 2019/1510
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har av kommunfullmäktige fått
uppdraget att revidera stadens kemikalieplan. Kemikalieplanen för
2020-2023 är en reviderad upplaga av Stockholms stads första
Kemikalieplan som utgavs 2014. Planen utgår från det nationella
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och är ett komplement till stadens
Miljöprogram där åtgärder som behöver vidtas av stadens
verksamheter konkretiseras. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ser
positivt på Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023 och de
ändringar som gjorts.
Bakgrund
I budgeten för 2018 gav kommunfullmäktige miljö- och
hälsoskyddsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med en ny
kemikalieplan. I budgeten för 2019 fick nämnden i uppdrag att
fortsätta arbetet. Kemikalieplanen för 2020-2023 är en reviderad
upplaga av Stockholms stads första kemikalieplan som utgavs 2014.
Arbetet med framtagandet av handlingsplanen har letts av
kemikaliecentrum vid avdelningen för miljöanalys på
miljöförvaltningen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen. Ärendet har behandlats
i pensionärsrådet och förvaltningsgruppen 2019-12-10. Remissvaret
ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-01-15.
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Ärendet
Den reviderade kemikalieplanen utgår från samma principer som
tidigare plan kring vilka kemiska egenskaper som ligger till grund
för att skadliga och farliga ämnen behöver fasas ut från stadens
verksamheter. Åtgärder av löpande karaktär kvarstår i den nya

Tjänsteutlåtande
Dnr SKA 2019/435
Sida 2 (3)

planperioden och nya åtgärder har lagts till. Inom vissa områden har
ambitionsnivån höjts och tydligare direktiv preciserats.
Kemikalieplanen utgår från det nationella miljökvalitetsmålet
Giftfri miljö och är ett komplement till stadens Miljöprogram där
åtgärder som behöver vidtas av stadens verksamheter konkretiseras.
Kemikalieplanen innefattar följande områden:
 Prioriterade ämnen
 Information och dialog
 Inköp och upphandling
 Bygg - och anläggningsmaterial
 Kemikaliehantering
 Växtskyddsmedel
 Tillsyn och kontroll
 Miljögiftsövervakning
 Barn och andra känsliga grupper
Gällande prioriterade ämnen arbetar staden utifrån
egenskapskriterier istället för att ha en specifik ämneslista. Detta
förhindrar att ett visst oönskat ämne byts ut mot ett annat ämne med
samma egenskaper. I den reviderade upplagan har barn och andra
känsliga grupper fått ett eget kapitel. Vägledningen för
kemikaliesmart förskola kommer att omarbetas för att även
innefatta skola. I planen förs totalt 49 åtgärder fram för att leda
arbetet mot att nå målet om en giftfri stad.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen deltog i referensgruppen för Kemikalieplanen 20202023, och har tidigare inkommit med synpunkter kring
ansvarsområden, genomförande och användarvänlighet. I övrigt
lämnade förvaltningen detaljerade synpunkter och förslag i
kontorsyttrandet av kemikalieplanen i april 2019.
Kemikaliecentrum har hörsammat förvaltningens synpunkter i ett
tidigt skede och de har fått genomslag i remissutgåvan.
Då planens principer kvarstår är läsbarheten hög och
igenkänningsfaktorn stor. Faktarutorna som definierar bland annat
begrepp, lokala och globala mål samt läsanvisningen underlättar
ytterligare för förvaltningar att implementera planen.
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Skarpnäck stadsdelsförvaltning ser positivt på Stockholms stads
kemikalieplan 2020-2023. Då det i dagsläget finns flertalet
styrdokument som relaterar till miljö- och klimatarbetet inom staden
ser förvaltningen det som en fördel att kemikalieplanen omnämns i
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miljöprogrammet 2020-2023 för att förtydliga samverkan mellan
styrdokumenten.
Förvaltningen anser att med stöd från miljöförvaltningen är
åtgärderna genomförbara. De åtgärder som berör
stadsdelsförvaltningarna kräver framförallt personella resurser.
Förvaltningen ställer sig positiv till revideringen av
kemikalieplanen och de ändringar som gjorts.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
Bilagor
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