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Kemikalieplan - strategi för giftfri miljö för
kommunens alla verksamheter

Dnr KS 2016-235
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
egenskaper. Kommunen behöver också säkerställa en säker hantering av de
produkter och varor med miljöbelastande kemiskt innehåll som används i
kommunens verksamheter eller i av kommunen upphandlad/beställd
verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ska
fastställa ett kemikalieprogram. Syftet med kemikalieprogrammet är att ta fram
riktlinjer för hur användningen av hälso- och 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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-12-07 med bilaga

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Yrkanden
Moderaterna och Centerpartiet yrkar att första stycket på sida 4 i
kemikalieprogrammet revideras genom att stryka följande text:
Världsproduktionen av kemikalier har på 50 år ökat från 10 miljoner ton till
över 400 miljoner ton. Alla produkter, varor och byggmaterial innehåller
kemiska ämnen. De ingår i de material och komponenter som varorna är
tillverkade av. Kemiska ämnen kan också vara tillsatta för att uppnå vissa
funktioner. Det kan vara för att göra en plast mjuk, en textil svårantändlig eller
för att göra en metallyta blank. Läckage av kemikalier från en produkt kan ske
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vid tillverkningen av varan, när den används eller när den blir till avfall.
Farliga kemiska ämnen i produkter, varor och byggnader kan hamna i miljön,
och tas upp av växter, djur och människor. För många av de kemiska ämnena
har vi begränsad kunskap om de skadliga effekterna. Idag finns kunskap om att
miljögifter kan spridas från vardagsprodukter som finns i vår omgivning, som
till exempel vissa leksaker, möbler och elektronik, till luften och fastna i damm
som vi sedan andas in. Studier visar att vi människor har många olika
kemikalier i våra kroppar som inte borde finnas där. PCB, bromerade
flamskyddsmedel, högfluorerade ämnen och andra kemiska ämnen uppmäts i
bröstmjölk, blod och urin. Några av de ämnen som vi får i oss är
hormonstörande och misstänks kunna bidra till uppkomsten av några vanliga
folksjukdomar. Barn är särskilt känsliga för påverkan eftersom deras kroppar
utvecklas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Moderaterna och Centerpartiets ändringsyrkande mot
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kemikalieprogram för Linköpings kommun fastställs.
2. Kommunens nämnder och kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för respektive organ med syfte att uppfylla intentionerna i
kemikalieprogrammet. Handlingsplanerna ska samrådas med
kommundirektören innan fastställande i respektive nämnd.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att vid behov uppdatera bilagan gällande
kemikalier som särskilt ska beaktas i kommunkoncernens verksamhet.
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utgöra stöd för nämnder i deras
framtagande av handlingsplan och kemikaliearbete samt svara för
uppföljning av kommunens kemikaliearbete.
5. Linköpings kommuns helägda bolag ges i uppdrag att i årsredovisningen
redovisa pågående och genomförda åtgärder i enlighet med kommunens
kemikalieprogram samt uppnådda effekter.
Reservationer
Christian Gustavsson (M), Jerry Broman (M), Niklas Borg (M), Fredrik
Lundén (M) och Christoffer Rosendahl (C) reserverar sig mot beslutet.
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__________
Beslutet skickas till:
Biträdande kommundirektör
Kanslienheten (uppdrag och återredovisning)
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