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Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått kommunfullmäktiges
uppdrag att ta fram en ny kemikalieplan för staden. Skärholmens
stadsdelsförvaltning inkommer med synpunkter på det första
utkastet till Kemikalieplan 2020-2023 genom denna kontorsremiss.
Förvaltningen har samlat synpunkter från flera av förvaltningens
verksamheter samt förvaltningens kommunikatör.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning förskola i samråd med
avdelning stadsutveckling samt avdelningen för äldre, personer med
funktionsnedsättning och socialpsykiatri.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ser positivt på att kemikalieplanen fokuserar på
barnen som extra känslig grupp och prioriterar dem i arbetet. I det
arbetet är det bra att vägledningen för kemikaliesmart förskola
uppdateras och även anpassas till öppna förskolan och parklekarnas
verksamheter.
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Kommunikationsinsatser
Kemikalieplanen föreskriver att stadsdelsförvaltningen ansvarar för
genomförandet av kommunikationsinsatser för kemikaliesmarta
arbetsplatser inom staden. Förvaltningen önskar färdigt tryckt
material från kemikaliecentrum som går att dela ut och sätta upp på
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arbetsplatser. När det gäller årliga informationskampanjer gentemot
invånare kan förvaltningen stödja genom att publicera information
på facebook samt affischera på verksamheterna med färdigt tryckt
material. Förvaltningen önskar att det förtydligas vad som förväntas
av förvaltningen när det gäller samarbete kring
kommunikationsinsatser. Användningen av klarspråk samt att viss
information översätts ses av förvaltningen som mycket positivt.
Chemsoft
Förvaltningen ser en kunskapsutmaning inom verksamheterna i
användningen av kemiska produkter samt att föra en
kemikalieförteckning. I vissa fall saknas den kompetens som krävs
inom verksamheten och stöd efterfrågas. Avdelning stadsutveckling
upplever en utmaning i att hitta ersättningsprodukter för vissa
produkter som används och välkomnar därför miljöförvaltningens
arbete med stöd för utfasning.
Bekämpningsmedel
Förvaltningen använder sig inte av kemikalier eller
växtskyddsmedel i parkdriften. Förvaltningen ser därmed inte någon
problematik i de åtgärder som föreslås i kemikalieplanen avseende
bekämpningsmedel.
Inköp
Förvaltningen ser positivt på att inköpssystemet idag innehåller
information om vilka produkter som är kemikaliesmarta.
Förvaltningen skulle gärna se att information om
substitutionsprodukter framöver inkluderas i inköpssystemet.
Konkreta planer och vägledning för substitutionsprodukter
välkomnas därför av förvaltningen. Förvaltningen anser att det är
bra att kemikaliecentrum medverkar i upphandlingar så att rätt
kravs ställs. Det är svårt att ställa krav på underleverantörer i
efterhand. Förvaltningen efterfrågar en vägledning kring vilka krav
som bör ställas vid lokala upphandlingar.
Förvaltningen ser det som centralt att Kemikaliecentrum fortsatt
fungerar som support och ger utbildningsstöd för att arbetet ska
fortskrida.
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