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§2
Svar på remiss om Stockholms stads kemikalieplan 20142019
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Ärendet

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.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 5 mars 2014.
Dnr 16-2014-1.5.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi m.fl (MP) lade gemensamt fram ett särskilt
uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
Vi ser mycket positivt på att förlaget till kemikalieplan äntligen är
färdigt och tycker att många viktiga delar av stadens kemikaliearbete
har tagits med. Vi är också mycket nöjda över att barns exponering för
kemikalier har fått en central roll i förslaget.
Vi är också positiva till stadsdelsförvaltningens förslag om ett positivt
remissvar. Vi noterar dock att förvaltningen inte uppmärksammar att
stadsdelarna även pekas ut särskilt under punkten 2.2 ”Ta fram en
utbildning riktad till chefer och personal i förskolor”. Detta bör finnas
med i remissvaret.
Det nationella miljömålet Giftfri miljö är dessvärre ännu långt borta,
och bedöms inte som möjligt att nå till 2020. Det kommer att krävas
ett omfattande arbete för att närma sig det.
forts.

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
10 APRIL 2013
BLAD 4

forts § 3
Vi ser den nu föreslagna planen som ett mycket viktigt och bra steg på
vägen dit.
Då kemikalieområdet snabbt kan förändras och då planen är ny och
oprövad anser vi att det är viktigt att efter 2 år ha en genomgång av
möjliga problemområden och möjlighet till att vid behov revidera
kemikalieplanen.
Miljöpartiet har tidigare i arbetsmarknads- samt miljö- och
hälsoskyddsnämnden bland annat framhållit vikten av att använda
”ska-krav” och inte ”bör-krav” – inte minst för att underlätta vid
uppföljningen. Miljöpartiet har pekat på att staden också i olika
verksamheter genererar kemikalier. Staden är dessutom en så stor
aktör att det kan vara befogat med riktade teknikupphandlingar, ibland
tillsammans med andra kommuner. Den kunskap om farliga ämnen
som inhämtas genom tillsyn, upphandling eller på annat sätt bör göras
lättillgänglig för allmänheten.
När det gäller stadsdelsnämndernas ansvarsområden vill vi särskilt
framhålla följande: En viktig del av verksamheten sker inom ramen
för entreprenader, eller av olika aktörer som finansieras av det
allmänna men inte genom upphandling – exempelvis förskolorna
genom förskolepengen. Därför är det viktigt att arbetet med
kemikalier inte bara sker inom verksamhet som direkt drivs av
Stockholms stad. Att ämnen som finns på den så kallade
kandidatlistan undviks är lika viktigt för de barn som går på en
fristående förskola, som för de barn som går i kommunal verksamhet.
Under 2.2 talas visserligen om utbildning av förskolepersonal och
under 5.8 finns en formulering om tillsynen av förskolor och skolor;
att man vill kartlägga och informera om källor som kan medföra en
oönskad kemikaliepåverkan”.
__________________

