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Kommunstyrelsen

Remiss av förslag – Kemikalieplan för Eskilstuna
kommunkoncern 2019-2021
Förslag till beslut
1. Förslaget till kemikalieplan för remiss till nämnder och styrelser, samt till
länsstyrelsen, landstinget och 4 Mälarstäder godkänns.
2. Remissvar ska inkomma senast den 25 april 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav i verksamhetsplanen för 2016 uppdrag till kommunledningskontoret att ta fram en koncernövergripande kemikalieplan. En projektgrupp
med representanter för förvaltningar och bolag bildades och en konsult som stöd i
arbetet upphandlades. Styrgruppen har utgjorts av processutvecklingsgrupp miljö och
samhällsbyggnad.
En enkät gjordes för att kartlägga nuläget. Den visade bland annat att kommunkoncernen kommit en bit på väg i kemikaliearbetet men att mycket arbete ännu
återstår. Bland annat finns ett behov av mer kunskap om kemikaliefrågorna och bättre
samordning av arbetet. För implementeringen av planen behövs resursförstärkning i
form av en övergripande kemikaliesamordnare. Förslaget är att en heltidstjänst med
visstidsanställning under två år inrättas. Behov av fortsatt anställning får utredas.
Förslaget till kemikalieplan ska beslutas av kommunfullmäktige och gäller för hela
kommunkoncernen, samt i vissa fall även utanför kommunen som organisation.
Planperioden omfattar 2019-2021. Planen innehåller beskrivningar av ämnet,
övergripande inriktningsmål, ämnesavgränsning, prioriteringar, strategier och åtgärder.
I bilaga 1 tillhörande ärendet finns kemikalieplanen i sin helhet med mer detaljerade
beskrivningar. I bilaga 2 tillhörande ärendet finns en beskrivning av några av de i
sammanhanget viktigaste kemikalierna.
Tanken är att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att årligen följa upp
planen och vid behov justera handlingsplanens åtgärder.
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Förslaget är att planen remitteras till samtliga nämnder och styrelser samt till
länsstyrelsen, landstinget och 4 Mälarstäder för synpunkter. Remissvar ska inkomma
senast den 30 april 2018.
Finansiering
Finansiering av en övergripande kemikaliesamordnare under åren 2019-2020 sker
inom kommunstyrelsens befintliga ram.
Finansiering av kostnader hos kommunens förvaltningar och bolag för deltagande i
kemikaliegrupp och annan nedlagd tid, utbildningsfrågor, åtgärder kopplade till
Kemikalieplanen med mer sker inom befintliga ramar och budgetar.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Den stora användningen av kemikalier i vårt samhälle och bristfälliga kunskaper om
deras effekter på människors hälsa och på miljön gör detta till en av de viktigaste
miljöfrågorna. Kemikalieplanen skapar förutsättningar för ett samordnat och effektivt
kemikaliearbete.
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