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Sammanfattning
Det har inkommit en remiss om Stockholms stads Kemikalieplan
2014-2019 från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kemikalieplanen
syftar till att förtydliga målområdet Giftfria varor och byggnader
som finns i Miljöprogram för Stockholm 2012-2015.
Stadsdelsförvaltning är positiva till den föreslagna kemikalieplanen
och ser den som en viktig fortsättning på stadens miljöprogram.
Ärendet
Kemikalieplanen syftar till att förtydliga målområdet Giftfria varor
och byggnader som finns i Miljöprogram för Stockholm 2012-2015.
De mål i miljöprogrammet som kemikalieplanen knyter an till är:
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2.1 Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor
ska minska.
2.2 Utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen från byggnader och
anläggningar ska minska.
2.4 Spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen från hushåll,
handel, byggande och andra aktörer i Stockholm ska minska.
Kemikalieplanen tar upp 43 stycken olika åtgärder för att nå
visionen om en giftfri stad. Målgruppen för kemikalieplanen och
dess åtgärder är verksamheter inom stadens förvaltningar och bolag.
Stadsdelarna föreslås bli ansvariga för fyra av dessa åtgärder.
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Den åtgärd som berör stadsdelarna gällande byggmaterial är:
 En pilotstudie ska genomföras i syfte att utreda hur barn och
foster kan skyddas (bostad, förskola, skola, arbetsplatser)
Gällande stadens kemikaliehantering ska alla förvaltningar och
bolag:
 Inventera och dokumentera kemiska produkter i en
kemikalieförteckning.
 Arbeta aktivt med att substituera utfasningsämnen och
prioriterade riskminskningsämnen.
 Redovisa uppgifter till kemikaliecentrum.
De åtgärder som föreslås i kemikalieplanen ska kunna genomföras
utan betydande merkostnader. Men för att kunna uppnå visionen
och förverkliga kemikalieplanen kommer extra resurser att behövas.
De verksamheter som pekas ut som ansvariga för åtgärder ansvarar
för att i den ordinarie budgetprocessen peka ut vilka behov och
möjligheter som finns. Vissa satsningar kan genomföras som
projekt i samarbete med andra och eventuellt delfinansieras med
externa medel. Som grund krävs dock även i sådana projekt en
satsning av staden själv.
Barns vardag är ett prioriterat insatsområde i planen vilket visar sig
genom att många av de åtgärder som kemikalieplanen tar upp på
olika sätt berör förskolan. Effekten och genomförbarheten av dessa
åtgärder skulle öka om de genomförs i ett samlat sammanhang.
Planen föreslår därför att staden bör genomföra ett flerårigt projekt
med inriktning på kemikalier i förskolan inom vilket ansvariga för
de aktuella åtgärderna samarbetar.
Genom ett sådant projekt kan eventuellt möjligheter till extern
medfinansiering skapas. Genom samarbete med andra kommuner,
forskare med flera kan nya metoder utvecklas för genomförande
och uppföljning av åtgärder som minskar barns exponering för
farliga ämnen i vardagen. Kemikaliecentrum föreslås ansvarar för
att samla berörda förvaltningar och bolag (bland andra SISAB,
stadsdelsförvaltningar, bostadsbolagen), ta fram en projektplan och
samordna projektet.
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Serviceförvaltningen förslås med hjälp stöd av kemikaliecentrum ett
för staden gemensamt databaserat kemikalieregister som stadens
förvaltningar och bolag erbjuds att avropa från. Ett sådant register
underlättar för verksamheterna att ha kontroll på sina
kemikalieinköp och på användningen i olika delar av verksamheten.
Användaren kan lägga in årsförbrukning, ta ut aktuella
säkerhetsdatablad och skyddsblad, samt få hjälp med
riskbedömning av enskilda kemikalier. Registerverktyget kan ge ett
stöd i substitutionsarbetet genom att det kan peka ut vilka produkter
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som innehåller utfasningsämnen och prioriterade
riskminskningsämnen. Det kan också hjälpa till med att bevaka
förändringar i lagstiftning inom kemikalieområdet.
Ärendets beredning
Ärendet har betetts vid strategiska staben.
Förvaltningens synpunkter
Stadsdelsförvaltning är positiva till den föreslagna kemikalieplanen
och ser den som en viktig fortsättning på stadens miljöprogram.
Stadsdelsnämnderna föreslås bli ansvariga för att:
- vara med i en pilotstudie med syfte att utreda hur barn och
foster kan skyddas,
- inventera och dokumentera kemiska produkter i en
kemikalieförteckning,
- arbeta aktivt med att substituera utfasningsämnen och
prioriterade riskminskningsämnen
- att redovisa uppgifter till kemikaliecentrum
Stadsdelsförvaltningen har inget att invända mot de föreslagna
ansvarområdena. Förvaltningen ser det som mycket viktigt att
staden tar ett ansvar för att minska förekomsten av skadliga
kemikalier inom förskolan.
Förvaltningen ser mycket positivt på det föreslagna gemensamma
databaserade kemikalieregistret. Ett sådant register skulle underlätta
för verksamheterna att fullfölja stadsdelsförvaltningens åtagande.
Bilagor
1. Stockholms stads Kemikalieplan 2014-2019

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

