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Tjänsteskrivelse
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Marie Hägglund

2018-10-16

Dnr SBN 2018-235

Samhällsbyggnadsnämnden

Kemikalieprogram - strategi för giftfri miljö för
kommunen alla verksamheter
Förslag till beslut
1. Handlingsplan för SBN för 2019 med utblick till 2025 godkänns.
2. Åtgärder för 2019 bekostas inom befintlig budget.
3. Uppföljning sker i ordinarie verksamhetsuppföljning.

Ärende
Kommunfullmäktige antog i februari 2018 ett kemikalieprogram för
Linköpings kommun. Syftet med kemikalieprogrammet är att ta fram riktlinjer
för hur hälso- och miljöskadliga kemikalier ska minska i kommunens
verksamheter, bolag och i verksamheter som upphandlas av kommunen. När
kemikalieprogrammet antogs gavs nämnderna uppdrag att ta fram
handlingsplaner för att uppfylla intentionerna i kemikalieprogrammet.
Det övergripande målet för kemikalieprogrammet är att de som bor, vistas och
verkar i Linköping gör medvetna val och inte använder hälso- och
miljöskadliga kemikalier. Linköpings kommunkoncern ska inte sprida
kemikalier som utgör risk för människa och miljö.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

De ämnen som ska undvikas är indelade i utfasningsämnen, prioriterade
riskminskningsämnen, hormonstörande ämnen, nanomaterial och mikroplaster.
Handlingsplanen för Samhällsbyggnadsnämnden ska fungera som ett stöd i
verksamhetsplaneringen. Åtgärder som föreslås är t ex inventering av kemiska
ämnen i befintliga avtal och upphandlingar, sammanställning av krav på
material för t ex lekplatser, utbildningsinsatser för anställda och entreprenörer
samt provtagningsprogram för urbana vattenförekomster, t ex Tinnerbäcken.
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Bakgrund
I Linköpings kommuns verksamheter används ett stort antal kemikalier. Det är
dels kemiska produkter, som rengöringsmedel och målarfärg, men även många
varor, till exempel byggprodukter, elektronik, textilier, möbler och lekmaterial
innehåller skadliga kemiska ämnen.
För att uppnå en giftfri miljö och säkra en hållbar utveckling för invånarna
behöver kommunens verksamheter arbeta för att få bort kemikalier med miljöoch hälsoskadliga egenskaper. Kommunen behöver också säkerställa en säker
hantering av de produkter och varor med miljöbelastande kemiskt innehåll som
används i kommunens verksamheter eller av kommunen upphandlad/beställd
verksamhet.
En arbetsgrupp bestående av representanter från Stadsmiljökontoret och
Plankontoret har tagit fram förslagen till åtgärder.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering av åtgärder sker genom omfördelning inom befintlig budget.
Kommunala mål
Kommunfullmäktiges övergripande mål 4: Linköpings kommun ska vara en
kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv
Nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö: Förekomsten av ämnen i miljön
som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa
eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära
noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar.
Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna
Jämställdhet
Både män och kvinnor, flickor och pojkar bedöms påverkas i samma
omfattning av kemiska ämnen. I arbetet med att minska riskerna med farliga
ämnen är det viktigt att även ha ett barnperspektiv. Barn är särskilt känsliga för
påverkan, eftersom deras kroppar fortfarande utvecklas.
Samråd
Samråd har skett med Miljökontoret och kommunledningsförvaltningen, för
samordning av åtgärder i handlingsplanerna.
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