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Kommunstyrelsen

Handlingsplan för kommunstyrelsen enligt Linköpings
kommuns kemikalieprogram, fastställande
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens kemikaliehandlingsplan fastställs.
2. Kommundirektören får i uppdrag att implementera handlingsplanen i
verksamheten.
Ärende
Under 2018 fastställdes kommunens kemikalieprogram. I samband med detta
gavs varje nämnd i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att införa
programmet inom respektive verksamhet. Kemikaliehandlingsplan omfattar
den verksamhet som lyder direkt under kommunstyrelsen. Handlingsplanen
omfattar tidsperioden 2018-2021 med utblick mot 2025.
________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för kommunstyrelsen enligt Linköpings kommuns
kemikalieprogram, fastställande, 2018-11-07
Bilaga - Handlingsplan enligt Linköpings kommuns kemikalieprogram 2018-2021 (med
utblick mot 2025)
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Bakgrund
Linköpings kommuns kemikalieprogram har ett övergripande mål: De som bor,
vistas och verkar i Linköping gör medvetna val och använder inte hälso- och
miljöskadliga kemikalier. Linköpings kommunkoncern sprider inte kemikalier
som utgör risk för människa och miljö. Till detta finns tre prioriterade
områden: när vi bygger Linköping, när vi verkar i Linköping samt när vi möter
Linköping.
Syftet med kommunstyrelsens handlingsplan är att definiera åtgärder och
genomförande av dessa för den verksamhet som lyder direkt under
kommunstyrelsen.
Varje nämnd har uppdragits att fram en handlingsplan för respektive
verksamhet. Handlingsplanerna är uppdelade som organisationen ser ut i
skrivande stund (2018) och definierade åtgärder följer med respektive
verksamhet i samband med kommande omorganisationer.
Uppdrag
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att redovisa åtgärder för att
uppfylla kommunens kemikalieprogram. Detta omfattar verksamhet i
kommunorganisationen som Kommunledningsförvaltningen styr samt
förvaltningens interna verksamhet. Handlingsplanen omfattar den verksamhet
som omfattas av organisationen i skrivande stund. Vid planerad
omorganisation följer de åtgärder som planeras för en verksamhet med
respektive verksamhetsplan och tillhörandet budget.
Handlingsplanen har tagits fram i dialog med representanter för de olika delar
av organisationen vars verksamhet beskrivs i dokumentet samt förankrats med
respektive chefer.
Handlingsplanen syftar till att uppnå kemikalieprogrammets övergripande mål
samt de tre prioriterade inriktningarna.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering av föreslagna åtgärder sker inom ramen för förvaltningens
Kommunala mål
Handlingsplanen är utformad för att konkretisera åtgärder för att uppnå främst
det kommunala målet 4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och
meningsfullt liv, som syftar till att Linköpingsborna ska ha tillgång till en giftfri
miljö.
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Jämställdhet
Både kvinnor och män påverkas av kemikalier, men effekterna kan se olika ut
beroende olika biologiska förutsättningar (exempelvis påverkan av
hormonstörande ämnen på fortplantningsorganen). Foster och barn/ungdomar
är generellt mer känsliga än vuxna vilket också gör att gravida och ammande
kvinnor är särskilt utsatta. Kvinnor och män kan också utsättas för olika
kemikalier beroende på utförande av kvinnligt eller manligt kodade
yrken/sysselsättningar.
De delar där kommunförvaltningen har direkt påverkan på flest människor och
sårbara grupper är kopplat till upphandling, inköp, utbildning och information.
Här behöver hänsyn tas till jämställdhet och andra sociala aspekter.
Samråd
Handlingsplanen har granskats av de funktioner inom
Kommunledningsförvaltningen som omnämns i planen samt ansvariga chefer.
Planen har också granskats av representanter för samhällsbyggnadsnämndens
och bygg- och miljönämndens kemikaliearbete. Justeringar har gjorts efter
inkomna synpunkter.
Uppföljning och utvärdering
Handlingsplanens fortskridande kommer att redovisas i årlig
verksamhetsberättelse.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Hållbarhetschef
Miljöstrateg
Berörda verksamhetschefer

