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Remissvar – Kemikalieplan för Eskilstuna
kommunkoncern 2019-2021
Förslag till beslut
Remissvaret antas!

Förslag till Kommunsstyrelsen
Kemikalieplan för Eskilstuna kommunkoncern 2019-2021 antas - med en modifiering
i 1.10 Strategier och handlingsplan, 1.1 Resurser.
Tjänsten som kommunens övergripande kemikaliesamordnare bör redan från början
bli en permanent tjänst och inte en tjänst på 2 år med en utredning av fortsatt behov.

Remissvar
Bakgrund
Kemikalier finns i vår omvärld och ökar i omfattning. Lagar och förordningar inom
Sverige och EU finns där EU-lag gäller över svensk lag. I Sverige finns Svensk lag som
miljöbalken, arbetsmiljölagen och olika föreskrifter som kompletterar de lagarna.
Miljökvalitetsmål har tagits fram av riksdagen och två av dem är Giftfri Miljö och God
bebyggd miljö. Eskilstuna Kommuns mål är att under åren 2016-2019 framhålla
ekologisk uthållighet med fem stycken prioriterade mål.
Det finns idag stora brister gällande kunskaper om våra kemikalier som finns i vår
levnadsmiljö. Vi använder mer och mer kemikalier i våra produkter och miljö än
tidigare, därför är det viktigt att vi får en så bred kunskap som möjligt om de
produkter och kemikalier som påverkar vår levnadsmiljö och hälsa.
Kemikalieplanen ger oss den möjligheten att påverka vår livsmiljö och hälsa genom att
samordna ett effektivt kemikaliearbete och öka kunnandet inom området kemikalier
och miljö.
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Kemikalieplanens viktiga områden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation för kemikaliearbetet med tillsatta resurser
Tillsynsarbete utvecklas och förbättras
Minska användningen av farliga kemikalier i förskola och skola
Minska användningen av farliga kemikalier i byggnader och miljön utomhus
Minska användandet av farliga kemikalier inom städning och hygien
Utbilda och skapa medvetenhet hos anställda och kommunvalda politiker
Öka kunskapen hos alla kommuninvånare
Samverkan i alla led
Vid upphandling ställa miljökrav och sedan följa att inköp görs enligt
överenskomna avtal
• Inventera alla kommunala verksamheter på dess produkter och kemikalier och fasa
ut de ämnen och produkter som är farliga och skadliga för miljö och hälsa
Organisation, resurser och ansvar för kemikaliearbetet i Eskilstuna kommun
En tydlig organisation är mycket viktig i detta avseende och till det behövs extra
resurser tillsättas för att få ett hållbart och systematiskt kemikaliearbete. För att det
skall bli ett slagkraftigt styrdokument och uppnå önskad effekt att minska
användningen av kemikalier som är farliga för miljö och hälsa eller helt ta bort dem är
de tre nyckelbegreppen organisation, ansvar och resurser förutsättningarna för ett
lyckat kemikaliearbete.
Barn- och utbildningsnämnden har redan tidigare fasat ut kemikalier och produkter
som listats som farliga eller mindre farliga. Det arbetet bedrivs i våra verksamheter
fortlöpande. För att det arbetet skall kunna fortlöpa och bli ännu bättre framöver
behövs kunskapsnivån höjas och en central person för kommunen behöver tillsättas
inte bara på visstids anställning, utan som en tillsvidare anställning då kemikalier är ett
så omfattande område.
Framöver kommer det antagligen bli mer regler och lagar inom kemikalier och vad
som finns i produkter vi använder och omger oss av. Personen som skall rekryteras
behöver ha stor kunskap inom kemi och vara väl insatt i hur kommunen arbetar med
kemikalieplanen och vara väl insatt i de lagar och regler som Sverige och Eu har för
kemikalier.
Kemikalieplanen är ett första steg som sedan kommer behöva utvecklas efterhand
kunskapsnivån höjs inom kommunen och med ständig förbättring av arbetssätten.
Personen måste ha en ledande roll för de olika bolagen och förvaltningarna i frågor
gällande kemikalier. Det är av stor vikt att rätt person rekryteras till tjänsten.
För barn- och utbildningsnämnden kommer kemikalieplanen att innebära att resurser
kommer behövas för att nå de mål som kemikalieplanen tar upp, kostander för
nyinköp av utdömda leksaker framför allt inom förskola kommer att behövas,
möjligheter för personalen att utbilda sig inom området. Utökad städning kommer
behövas inom vissa verksamheter. Riskbedömningar kommer behöva göras på de
platser där osäkerhet råder.
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Barn- och utbildningsnämnden tillstryker förslaget som presenteras i planen, med en
reservation. Tjänsten som kommunens övergripande kemikaliesamordnare bör redan
från början bli en permanent tjänst och inte en tjänst på 2 år med en utredning av
fortsatt behov.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2016 i uppdrag till kommunledningskontoret att ta fram en
koncernövergripande kemikalieplan. En projektledare utsågs vilken bildade en grupp
av representanter för olika bolag och förvaltningar. Till gruppen tillsattes en konsult
som agerade stöd i gruppen för att ta fram ett förslag på kemikalieplan för kommunen
och bolagen. Styrgruppen har utgjorts av processutvecklingsgrupp miljö- och
samhällsbyggnad
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-30 att förslaget till kemikalieplan skulle skickas
för remiss till nämnder och styrelser, samt till Länsstyrelsen i Södermanlands län,
Landstinget Sörmland och fyra Mälarstäder, samt att remissvar ska inkomma senast
den 25 april 2018.
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