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Tjänsteskrivelse
Utbildningsförvaltningen
Elisabeth Stärner

2018-10-09

Dnr BIN 2018-134

Bildningsnämnden

Handlingsplan utifrån kemikalieprogram - för en giftfri
miljö för kommunens alla verksamheter
Förslag till beslut
1. Handlingsplan utifrån kommunens kemikalieprogram fastställs enligt
Utbildningsförvaltningens förslag.
2. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att under våren 2020 redovisa
uppföljning av genomförda insatser gällande handlingsplanen.
3. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att vid behov uppdatera
kemikalieförteckningen.
Ärende
Kommunledningsförvaltningen har genom budgetuppdrag nummer 6, Strategi
för giftfri miljö för kommunens alla verksamheter, fått i uppdrag att ta fram en
strategi för giftfri miljö för kommunens alla verksamheter. För att uppnå en
giftfri miljö och säkra en hållbar utveckling för invånarna behöver kommunens
verksamheter arbeta för att få bort kemikalier med miljö- och hälsoskadliga
effekter. Kommunen behöver också säkerställa en säker hantering av de
produkter och varor med miljöbelastande kemiskt innehåll som används i
kommunens verksamheter eller i kommunen upphandlad/beställd verksamhet.
Kommunens nämnder och kommunstyrelsen har getts i uppdrag att ta fram en
handlingsplan med syfte att uppfylla intentionerna i kemikalieprogrammet.
Handlingsplanerna ska samrådas med kommundirektören innan fastställande i
respektive nämnd.
Utbildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden antar förvaltningens
förslag till handlingsplan för giftfri miljö samt att Utbildningsförvaltningen får
i uppdrag att under våren 2020 återkomma till bildningsnämnden för att
redovisa uppföljning av genomförda insatser gällande handlingsplanen.
Beslutsunderlag:
Missiv Handlingsplan utifrån kemikalieprogram – för en giftfri miljö för kommunens alla
verksamheter.docx
Bil. 1 Handlingsplan utifrån kemikalieprogram.docx
Bil. 2 Kemikalieförteckning
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Bakgrund
Linköpings kommun har tagit fram ett kemikalieprogram antaget av
kommunfullmäktige i februari 2018 (KS 2016-235). Syftet med
kemikalieprogrammet är att ta fram riktlinjer för hur användningen av hälsooch miljöskadliga kemikalier ska minska i kommunal verksamhet, kommunala
bolag och i verksamhet som upphandlas av kommunen. Kemikalieprogrammet
ska skapa gemensamma prioriteringar och driva på kemikaliearbetet inom
Linköpings kommun och komplettera kommunens befintliga styrdokument
inom miljöområdet.
Kemikalieprogrammet ska fungera som ett planeringsunderlag för kommunens
förvaltningar och bolag med ändamålet att bidra till en giftfri miljö. Det är även
tänkt att fungera som en inspirationskälla för invånare, företag, föreningar och
andra verksamheter för att bidra till en ökad medvetenhet om kemikalier och
uppmuntra till en förändrad användning av dessa.
Kommunens nämnder och kommunstyrelsen har getts i uppdrag att ta fram en
handlingsplan med syfte att uppfylla intentionerna i kemikalieprogrammet.
Handlingsplanerna ska samrådas med kommundirektören innan fastställande i
respektive nämnd.
Handlingsplanen ska vara ett övergripande verktyg för att systematiskt minska
användningen och förekomsten av utfasningsämnen och riskminskningsämnen
inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter och utgår från de prioriterade
områdena i kommunens kemikalieprogram och de prioriterade områdena i
denna:
”De material som används för att uppföra och förvalta byggnader och
anläggningar i kommunal regi i Linköpings kommun innehåller inte kemikalier
som utgör risk för människa och miljö.”
”De varor och tjänster som används i Linköpings kommunkoncern innehåller
inte eller sprider inte kemikalier som utgör risk för människa och miljö.”
”Invånare och verksamheter i Linköpings kommun har den information de
behöver för att kunna undvika hälso- och miljöskadliga kemikalier.”
Då stor del av den upphandling som sker inom de prioriterade områdena sker
centralt är det extra viktigt att en bra dialog förs mellan enhetschefer/rektorer
och de som genomför upphandlingen – från behovs- och marknadsanalyserna
till avtalsskrivande.
Utbildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden antar förslaget till
handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet samt att Utbildningsförvaltningen
får i uppdrag att under våren 2020 återkomma till bildningsnämnden för att
redovisa uppföljning av genomförda insatser gällande handlingsplanen.
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Ekonomiska konsekvenser
Utbildningsförvaltningen bedömer att för att genomföra åtgärderna som
föreslås i handlingsplanen för hösten 2018 kommer att kräva en projektledare
på 25 %. Kostnaden fördelas mellan barn-och ungdomsnämnden (70 %) och
bildningsnämnden (30 %). Kostnaderna finansieras via nämndens
utvecklingsmedel. Aktiviteter 2019 och framåt saknar finansiering, varför
Utbildningsförvaltningen återkommer till nämnden i internbudget för 2019.
Inventeringen av farliga kemikalier på kommunens förskolor, grundskolor,
gymnasieskolor samt verksamheter inom arbetsmarknad och integration
kommer att kräva personella insatser i respektive verksamhet under 2019.
Kommunala mål
1. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
2.

En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv

3. En ekologiskt hållbar kommun

Uppföljning
Uppföljning och avstämning av aktiviteterna kommer göras löpande med
avslut under 2021. Framtagande av en långsiktig uppföljningsplan med
tillhörande indikatorer kommer att ske i början av 2020.
Genomförd uppföljning och förslag på långsiktig uppföljning med sikte mot
2025 samt förslag på vidare arbete redovisas till bildningsnämnden.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för att uppföljningen genomförs.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information har getts i enlighet med § 19 den 2 oktober samt den 16 oktober
2018.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Enhetschefer GY/VUX
Enhetschef Jobb- och kunskapstorget
Alla kommunala rektorer GY/VUX
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Lokalplanerare

