Förslag till modell för kommunala kemikalieplaner

Remiss
Miljösamverkan Skånes projekt Kommunala kemikalieplaner har tagit fram ett förslag till hur
ett strategiskt kemikaliearbete i kommuner kan bedrivas.
Förslaget skickas nu på remiss för att inhämta synpunkter.
Synpunkter önskas senast den 29 september 2017 via e-post till marie.brandt@eslov.se

Bakgrund
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är ett av de svåraste miljömålen att nå. Det krävs insatser
inom olika områden och på olika nivåer i samhället för att vi ska närma oss målet
Syftet med Miljösamverkans projekt Kommunala kemikalieplaner är att inspirera och hjälpa
de skånska kommunerna med att ta fram lokala kemikalieplaner. Planerna ska bidra till
måluppfyllnad för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och handlingsplanen en giftfri vardag.
En kommunal kemikalieplan ger politikerna ett övergripande styrdokument för
kemikaliearbetet i kommunen. Inom kommunens verksamheter är viktiga målgrupper till
exempel upphandlare, inköpare, byggledare, skolor, förskolor och miljösamordnare på
förvaltningar. Kommunens olika förvaltningar och bolag är också viktiga målgrupper.
Det övergripande målet för projektet är att fler skånska kommuner under kommande år antar
kemikalieplaner och/eller inom befintliga dokument utökar sitt strategiska arbete kring att
minska exponeringen för farliga kemiska ämnen. Förslaget ska visa exempel på vad en
kommunal kemikalieplan kan innefatta och hur arbetet kan organiseras.
De skånska kommunerna kommer att erbjudas att använda förslaget till kemikalieplan som
arbetsgruppen har tagit fram. Kommunerna kan sedan göra de ändringar och tillägg de önskar
och anta en kemikalieplan som passar den egna organisationen. Resultatet blir en mindre
arbetskrävande process för kommunerna. Det blir också lättare att på regional nivå följa upp
kommunernas arbete med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Förslaget har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av:
Malin Alnemo, Lunds kommun
Sandra Gustafsson, Trelleborgs kommun
Susann Henriksson, Kristianstads kommun
Estelle Larsson, Region Skåne, Arbets- och miljömedicin
Ann-Karin Poussart, Lunds kommun
Matilde Törnqvist, Malmö stad

Marie Brandt, Eslövs kommun, ordförande i arbetsgruppen
Göran Jansson, Länsstyrelsen Skåne/projektledare Miljösamverkan Skåne
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