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Beställning av ridanläggning på
Ladugårdsmarken 5:8 i Lund
Sammanfattning
Lunds kommun har under en längre tid planerat att omlokalisera
nuvarande ridanläggning då den inte uppfyller dagens krav och dess
placering inne i Lunds tätort inte anses vara bra. På anläggningen ska det
bedrivas föreningsverksamhet, där basverksamheten är ridskola.
Anläggningen ska innehålla två ridhus, administrationsdel,
omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en stalldel och ridbanor
utomhus. Kostnaden för investeringen bedöms (2017) till 72 300 000
kronor. Planeringen är att Lunds civila ryttarförening (LCR) ska hyra och
driva anläggningen. Andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas
plats vid behov i den nya anläggningen.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018 att återremittera ärendet till
kommunkontoret för att återkomma med förslag om avtal med
omkringliggande markägare angående ridvägar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den26 april 2018
Karta över ridvägar i Lunds stad
Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2018 § 72

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte relevant i detta skede i ärendet.

Ärendet
Lunds kommun har under en längre tid planerat att omlokalisera
nuvarande ridanläggning då den inte uppfyller dagens krav och dess
placering inne i Lunds tätort inte anses vara bra. På anläggningen ska det
bedrivas föreningsverksamhet, där basverksamheten är ridskola.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018 att återremittera ärendet till
kommunkontoret för att återkomma med förslag om avtal med
omkringliggande markägare angående ridvägar.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Återremissen
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018 att återremittera ärendet till
kommunkontoret för att återkomma med förslag om avtal med
omkringliggande markägare angående ridvägar.
Kommunkontoret har valt att inledningsvis återkomma till
kommunstyrelsen med förtydliganden kring nuvarande och planering av
ridvägar i och kring Lunds stad. Dialog kring föreslagna ridvägar har
skett såväl internt i kommunen mellan kultur- och fritidsförvaltningen,
tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret som externt med
representanter från Lunds Civila Ryttarförening. Kommunkontoret har
samrått med kultur- och fritidsförvaltningen i beredningen av
återremissen.

Bakgrund
Ärendet avser beställning av ridanläggning för ridskoleverksamhet på
Ladugårdsmarken 5:8. Detaljplanen för området är fastställd och har
vunnit laga kraft.
Ridskoleverksamhet bedrivs till största del i anläggningens ridhus.
Av nuvarande ridskolegrupper (59 stycken) rider idag hälften av
grupperna ut i fält 2-3 gånger per år á 45 minuter. Någon förändring av
detta planeras inte i den nya anläggningen.

Ridvägar
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Befintliga ridvägar
För ryttare som rider ut i fält finns det idag befintliga ridvägar varav de
flesta av dessa är lokaliserade i norra delarna av Lund. Befintliga
ridvägar kommer, även efter att ridanläggningen har flyttat till
Ladugårdsmarken att vara ridbara. Andra ryttarföreningar i Lunds norra
delar kommer att kunna ta sig till anläggningen via befintliga ridvägar.
Inom fastigheten Ladugårdsmarken 5:8 planeras ridstig att anläggas i
områdets ytterkant. Denna blir ungefär 1,5 km lång och kommer utgöra
ett bra komplement till ridhusen.
Det finns en planering för att komplettera befintliga ridvägar inom
Klosterängshöjden och på sikt inom Brunnshög.
Idag rider många ryttare inom Klosterängshöjden som ligger öster om
anläggningen. Klosterängshöjden planeras som ett rekreationsområde där
ridning fortsatt ska kunna ske på anlagda och anvisade stigar. Planen är
att även andra intressen än ridning ska inrymmas. Från
Klosterängshöjden är ridning ut till Brunnshög möjlig via en tunnel under
E22:an.
I Brunnshög finns idag ridbara vägar men dessa kommer att förändras i
takt med områdets utveckling. För att säkerställa ridvägar när området är
färdigutvecklat finns ridvägar planerade i Kunskapsparken och längs
Utmarksvägen. Denna slinga skulle möjliggöra för Östra Torn
ryttarförening att rida till anläggningen.

Planering
Tekniska förvaltningen har ett pågående projekt, enligt beslut i tekniska
nämnden den 8 juni 2016 för gång- och cykelväg samt ridstig utmed
Svenshögsvägen. (markerat med heldragen blå linje i kartan) En
trafikutredning har genomförts och nästa steg är att ta fram en vägplan
för nämnda ändamål. Planerat färdigställande inom 2-3 år. Detta skulle
skapa en rundslinga från den nya anläggningen.
Lunds kommun har idag ett gällande avtal med Domkyrkan för
vandrings- och ridled längs den så kallade beträdan mellan fastigheterna
Ladugårdsmarken 5:8/Ladugårdsmarken 5:1 och Ladugårdsmarken
4:14/Ladugårdmarken 5:9 (markerad med streckad blå linje smat siffran
1 i kartan) . Beträdan bedöms dock behöva förstärkas för att klara en
ökad belastning. Den planerade ridskoleverksamheten på
Ladugårdmarken kommer styras så att de inte rider på beträdan.
Tekniska förvaltningen har pågående dialog med Domkyrkan och
arrendatorn för att omförhandla avtalet för att bredda och byta till ett mer
hållbart underlag.
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Kommunkontorets kommentar
Behovet av ridvägar och möjligheten att rida ut från och till
ridanläggningen bedöms tillgodoses genom nuvarande och planerande
ridvägar. Förstärkningen av ridvägen längs beträdan är inte avgörande för
åtkomst till ridanläggningen men skulle ge tillkommande kvaliteter.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att

ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning för
72,3 miljoner kronor samt
finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan den
gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden,
kommunkontorets ekonomiavdelning

1

Planerad ridanläggning
Befintliga ridanläggningar
Befintlig ridväg som kommer försvinna och ersättas av annan
Befintlig ridväg/ridstig
Ridväg i blandtrafik
Ridbar GC-väg
Planerad ny ridväg/ridstig
Befintlig ridstig, behöver förstärkas och breddas för att klara en utökad ridning
Ridanläggning som flyttar till Ladugårdsmarken

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-04

§ 72

Beställning av ridanläggning på
Ladugårdsmarken 5:8 i Lund

Dnr KS 2018/0113

Sammanfattning
Lunds kommun har under en längre tid planerat att omlokalisera
nuvarande ridanläggning då den inte uppfyller dagens krav och dess
placering inne i Lunds tätort inte anses vara bra. På anläggningen ska det
bedrivas föreningsverksamhet, där basverksamheten är ridskola.
Anläggningen ska innehålla två ridhus, administrationsdel,
omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en stalldel och ridbanor
utomhus. Kostnaden för investeringen bedöms (2017) till 72 300 000
kronor. Planeringen är att Lunds civila ryttarförening (LCR) ska hyra och
driva anläggningen. Andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas
plats vid behov i den nya anläggningen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 januari 2018, § 4.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 december 2018.
Beställningsmall daterad den 11 december 2012.
Sammanställning av ridföreningarna i Hästalliansen i Lund.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP) och
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att ge servicenämnden i uppdrag att
uppföra en ny ridanläggning för 72 300 000 kronor samt att finansiering
av mellanskillnaden mellan den gamla ridanläggningen och den nya
anläggningen arbetas in i EVP för 2019-2021.
Christer Wallin (M), Börje Hed (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C) och
Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
återremittera ärendet till kommunkontoret för att återkomma med förslag
om avtal med omkringliggande markägare angående ridvägar och
samtidigt utreda en alternativ placering som tillfredsställer behoven.
Hanna Gunnarsson (V) och Philip Sandberg (L) yrkar att
kommunstyrelsen ska besluta att återremittera ärendet till
kommunkontoret för att återkomma med förslag om avtal med
omkringliggande markägare angående ridvägar.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras,
och en ny planprocess startas med syfte att hitta en annan lokalisering för
ridanläggningen. Ridanläggningen bör anläggas på mindre värdefull
mark längre ut på landet, till exempel i närheten av Södra Sandby och
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-04

yrkar i andra hand att förslaget till beslut avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss mot avslag på
detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på yrkandet om återremiss.
Nej för bifall till detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP) och Ulf Nymark (MP) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL), HansOlof Andersson (SD) och Hanna Gunnarsson (V) röstar nej.
Med 8 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar kommunstyrelsen således att
återremittera ärendet till kommunkontoret.
Ordföranden ställer proposition på de framställda återremissyrkandena
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hanna
Gunnarssons (V) m.fl. återremissyrkande.
Omröstning begärs.
Ordföranden ställer härefter proposition på Christer Wallins (M) m.fl.
yrkande mot Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande för att utröna vilket
förslag som ska utgöra motförslag vid huvudvoteringen och finner att
Christer Wallins (M) m.fl. yrkande ska utgöra motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Hanna Gunnarssons (V) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande: Anders Almgren (S), Elin
Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP), Ulf Nymark
(MP), Hanna Gunnarsson (V) och Philip Sandberg (L) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.

Justerare
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-04

Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 som avstår beslutar
kommunstyrelsen således i enlighet med Hanna Gunnarssons (V) m.fl.
återremissyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att återkomma
med förslag om avtal med omkringliggande markägare angående
ridvägar.

Reservationer
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Mats
Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD),
Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, protokollsbilagorna § 72/01,
§ 72/02, § 72/03 och § 72/04.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-04-04 klockan 15.00–21.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-90, kl. 15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, Tjänstgör som ordförande §§ 91-103
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-72, kl. 15.00-17.20
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), Tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 91-103
Louise Rehn Winsborg (M), Tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 73103

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Carin Hillåker, Tf. kommundirektör
Ann Fröström, Tf. kommunikationschef
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.15
Emma Mesan, Kommunjurist
Patrik Persson, Budgetcontroller, kl. 15.00-20.00

Justerare

Emma Berginger (MP)
Elin Gustafsson (S)
Philip Sandberg (L)

Paragrafer

§ 66-103

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset torsdagen den 12 april kl. 14:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Emma Berginger (MP)
(L)

Elin Gustafsson (S) Philip Sandberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-04-04

Paragrafer

§ 66-103

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Mesan

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-05-07

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 4 april 2018,
ärende 7. Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i
Lund Dnr KS 2018/011
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
våra egna yrkanden:
Vi yrkade i första hand
att ärendet återremitteras, och en ny planprocess startas med syfte att hitta
en annan lokalisering för ridanläggningen. Ridanläggningen bör anläggas
på mindre värdefull mark längre ut på landet, till exempel i närheten av
Södra Sandby.
i andra hand
att förslaget till beslut avslås.

För Sverigedemokraterna 2018-04-04

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-04

Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund (Dnr
KS 2018/0113)
Frågan om placeringen av ett nytt ridhus har utretts i många år och kostat mycket pengar. Vi
liberaler anser att det vore olyckligt att börja om från början, lägga mer pengar på utredande
och grusa ridsportens förväntningar från tidigare utfästelser. Det är viktigt att kommunen även
kan främja jämställt idrottande genom att ge stöd till sporter som domineras av flickor. Vi vill
därför gå vidare i arbetet med ett nytt ridhus på föreslagen plats. Däremot är det logiskt att
först ha färdiga avtal med kringliggande markägare innan en så stor investering görs. Att först
sätta igång bygget och därefter börja förhandla ger ett väldigt dåligt utgångsläge. Därav vårt
yrkande om återremiss gällande ridvägarna och avtal med markägare.

Philip Sandberg (L)

Mia Honeth (L)

RESERVATION
KS 2018-04-04

Reservation ärende § 7
Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund
Efter år av utredning under det moderatledda styret har vi rödgröna arbetat aktivt med att få
beslut om en ny ridanläggning i Lund. Detta är något som efterfrågas av ridsporten och är
något som skulle gynna ungdomsidrotten i Lund. Detta eftersom att ridsporten är Sveriges
näst största ungdomsidrott. Därför skulle en ny ridanläggning stärka förutsättningarna för barn
och unga att delta i och utöva sin ridsport. Det nya ridhuset skulle dessutom skapa en bättre
situation för hästarna som finns på ridanläggningen.
Istället för att få en ny ridanläggning på plats och stärka idrotten så greppar nu istället
oppositionen, anförda av Moderaterna, om varje halmstrå om att återigen kunna begrava
ärendet i nya utredningar. Efter så många år av utredning som har passerat sedan ärendet
initierats är det bara politisk ovilja att satsa på idrotten generellt och ridsporten i synnerhet
som ligger bakom de återremissyrkanden som anförts i kommunstyrelsen.
Att påstå att inte de ridvägar som idag finns och som är på väg fram skulle vara tillräckliga är
ett märkligt svepskäl för att stoppa en byggnation av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8.
Detta då det finns mer än tillräckliga vägar i anslutning till ridhustomten, även om det finns
önskemål att göra dessa ännu bättre. Men också för att den huvudsakliga verksamheten på
ridanläggningen kommer att vara en ridskola.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger nej till den ridsports- och hästfientliga politik som
fått råda allt för länge i Lunds kommun. Vi reserverar oss därför till förmån för våra egna
yrkanden.

Elin Gustafsson (S)
Kommunalråd

Emma Berginger (MP)
Kommunalråd

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-04

Ang Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund
(Dnr: KS 2018/0113§)
Ridsporten är en viktig och populär fritidssysselsättning för många kommuninvånare. Därför
är det angeläget att förutsättningarna för ridsporten är goda. Vad gäller det aktuella ridhuset
upplever vi att det finns en del frågetecken, inte minst avseende den olösta frågan om
ridvägar. I tjänsteskrivelsen står det klart och tydligt att det saknas en uppgörelse om ridvägar
med omkringliggande markägare, vilket gör det svårt att nyttja anläggningen. Vår uppfattning
är att kommunen självfallet måste försäkra sig om att ridanläggningen går att använda innan
kommunstyrelsen kan bevilja en investering på över 72 miljoner kronor.

Christer Wallin (M)

Torsten Czernyson (KD)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Kommunkontoret
HR-avdelningen

Missiv
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2018-05-08
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Kommunstyrelsen

Jacob Fridblom
jacob.fridblom@lund.se

Arbetsgivarpolicy för Lunds kommun
Sammanfattning
Lunds kommuns nya vision har medfört ett behov av att uppdatera och
ersätta kommunens medarbetarpolicy från 2010. Den nya policyn bär
namnet arbetsgivarpolicy. Syftet med ändringen är att tydliggöra att
avsändaren är arbetsgivaren Lunds kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 maj 2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut den 2 maj 2018, § 20 dnr
KS 2018/0163
Arbetsgivarpolicy för Lunds kommun
Planerad hierarki och struktur för styrdokument inom HR 3 maj 2018
Kommunfullmäktiges beslut 25 mars 2010§ 52
Medarbetarpolicy, KS 2007/0123

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts
förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att

Postadress

anta Lunds kommuns arbetsgivarpolicy.
arbetsgivarpolicyn ersätter medarbetarpolicyn.

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-02

§ 20

Arbetsgivarpolicy för Lunds kommun

Dnr KS 2018/0163

Sammanfattning
Lunds kommuns nya vision ger oss anledning att ersätta kommunens
medarbetarpolicy från 2010. Den nya policyn bär namnet
arbetsgivarpolicy. Syftet med ändringen är att tydliggöra att avsändaren
är arbetsgivaren Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Arbetsgivarpolicy för Lunds kommun
Kommunfullmäktiges beslut 25 mars 2010§ 52
Medarbetarpolicy, KS 2007/0123

Yrkanden
Mats Olsson (V) yrkade att ”Arbetsgivarpolicy” skulle byta namn till
”Personalpolicy”. Elin Gustafsson (S) yrkade avslag till Mats Olssons
(V) tilläggsyrkande. Elin Gustafsson (S) yrkade bifall på
tjänsteskrivelsen samt tillägg av följande att-sats: att ge kommunkontoret
i uppdrag att komplettera beslutsunderlaget med uppgifter om aktuell
dokumentsstruktur.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta
Lunds kommuns arbetsgivarpolicy.
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta
att arbetsgivarpolicyn ersätter medarbetarpolicyn.
att ge kommunkontoret i uppdrag att komplettera beslutsunderlaget med
uppgifter om aktuell dokumentsstruktur.

Reservationer
Mats Olsson (V) reserverade sig till förmån för sitt eget förslag.
Beslut expedieras till:
Alla nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-02

KS 2018/0360

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
Plats och tid

Sessionssalen, Stadshuset, 2018-05-02 klockan 08.00–09.50

Ledamöter

Elin Gustafsson (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e vice ordförande
Mats Olsson (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)

Övriga

Johanna Sjöstrand, HR-direktör
Jeanette Andersson, utbildningssamordnare
Åse Carlenhag, HR-strateg

Justerare

Mats Olsson (V)

Paragrafer

§ 18-23

Plats och tid för justering

Stadshuset, våning 5, 2018-05-04 kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

Jeanette Andersson

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Mats Olsson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-02

KS 2018/0360

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum

2018-05-02

Paragrafer

§ 18-23

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-07

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Jeanette Andersson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-05-29

Förslag 2017-04-11
Arbetsgivarpolicy
Lyssna, lära, leda. Så lyder våra förhållningssätt för att leva upp till visionen: Lund skapar
framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. Lyssna, lära, leda är också utgångspunkten
för Lunds kommuns arbetsgivarpolicy.
Arbetsgivarpolicyn är med andra ord en konkretisering av visionen. Den förenar och vägleder
oss i vårt uppdrag att verkställa politikernas beslut och bedriva verksamhet av hög kvalitet.
Vår omgivning ställer krav på oss och omvärlden förändras i snabb takt. Vi måste därför
ständigt vara öppna för nya perspektiv, våga vara innovativa och utveckla vår organisation och
våra verksamheter till nytta för våra målgrupper. Här är ditt bidrag avgörande!
Tillsammans förverkligar vi arbetsgivarpolicyn och tillsammans skapar vi framtiden!

Till de tre förhållningssätten – lyssna, lära, leda – har vi lagt fem viktiga målområden för vad
som ska känneteckna oss som arbetsgivare.


Kompetensförsörjning
Lunds kommun ska arbeta aktivt och systematiskt med att attrahera och rekrytera kompetenta
medarbetare och med att utveckla och behålla befintliga medarbetare i syfte att nå
verksamhetens mål på kort och lång sikt.



Attraktiva anställningsvillkor
Våra anställningsvillkor och förmåner ska göra det möjligt att rekrytera och behålla medarbetare
med rätt kompetens. Lönen ska vara individuell. Likvärdigt arbete ska ge likvärdig lön.



Arbetsmiljö och hälsa
I Lunds kommuns arbetsmiljöpolicy framgår det vad vi ska göra för att systematiskt förebygga
ohälsa och olycksfall och för att uppnå en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.



Lika rättigheter och möjligheter
Våra arbetsplatser ska kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och frihet från
diskriminering. Alla medarbetare ska behandlas likvärdigt vad gäller arbetsförhållanden,
anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.



Delaktighet och inflytande
Lunds kommun är en politiskt styrd organisation och som medarbetare ska vi se till att
genomföra besluten på bästa möjliga sätt. Medarbetarna ska ges goda möjligheter att bidra till
verksamhetens utveckling bland annat genom samverkansavtalet med de fackliga
organisationerna.

Lyssna som förhållningssätt
Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten
gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.
Lunds kommun som arbetsgivare



Ska se till att medarbetarna har möjlighet till delaktighet och inflytande
Ska ha en öppen, tydlig och planerad kommunikation

För dig som medarbetare innebär det




Att du är lyhörd för våra målgruppers behov
Att du tänker stort och är öppen för nya idéer om hur vi kan arbeta och utforma
verksamheten
Att du lyssnar och visar respekt för alla människors lika värde

För dig som även är chef innebär det



Att ditt ledarskap ger förutsättningar för dialog, öppenhet och nytänkande
Att du arbetar aktivt för delaktighet på arbetsplatsen och i konstruktiv samverkan
med de fackliga organisationerna

Lära som förhållningssätt
Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa.Vårt lärande
driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya
tankar och lösningar och följer goda exempel.
Lunds kommun som arbetsgivare



Ska ge förutsättningar för lärande, innovation och kontinuerlig
kompetensutveckling bland annat genom god struktur för introduktion,
medarbetarsamtal och utvecklingsplaner
Ska ge förutsättningar för cheferna att utveckla ett gott ledarskap

För dig som medarbetare innebär det



Att du tar egna initiativ till att utveckla din kompetens utifrån verksamhetens
behov
Att du söker kunskap om den egna verksamhetens mål och förutsättningar och
hur dina insatser bidrar till Lunds kommuns utveckling

För dig som även är chef innebär det


Att du möjliggör och uppmuntrar lärande, nyfikenhet och kreativitet.

Leda som förhållningssätt
Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ.
Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter
och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.
Lunds kommun som arbetsgivare




Ska ha en enhetlig styrning i enlighet med Ett Lund, med en röd tråd från
visionen till medarbetarens kompetensutveckling
Ska ha kostnadseffektiva och enhetliga arbetsprocesser
Ska ha en lönepolitik som tydliggör sambandet mellan prestation och
löneutveckling

För dig som medarbetare innebär det



Att du samarbetar och aktivt medverkar till att utveckla den egna verksamheten
Att du visar handlingskraft och uppnår goda resultat

För dig som även är chef innebär det




Att du i enlighet med Ett Lund driver utvecklingen av verksamheten utifrån en
helhetssyn och skapar förutsättningar för medarbetarna att utvecklas
Att du förmedlar vilka förväntningar du har på medarbetarna och ger dem
förutsättningar att nå resultat
Att du fattar beslut utifrån ett långsiktigt helhetstänkande, även då det sker på
bekostnad av kortsiktiga mål

2018-05-03

Planerad hierarki och struktur för styrdokument inom HR
Nedan åskådliggörs den planerade hierarkin och strukturen över styrdokument inom HR.
Policyerna ersätter medarbetarpolicyn från 2010. Av Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:01 framgår det att arbetsgivaren ska ha en
arbetsmiljöpolicy, därav har en separat sådan upprättats på samma hierarkiska nivå som arbetsgivarpolicyn.
Befintliga riktlinjer/motsvarande och verktyg kommer att revideras eller ersättas med nya dokument underordnade den nya
arbetsgivarpolicyn och dess struktur med fem målområden: kompetensförsörjning, attraktiva anställningsvillkor, arbetsmiljö och
hälsa, lika rättigheter och möjligheter samt delaktighet och inflytande.
Verktyg såsom processer och mallar ger framförallt cheferna konkret vägledning.

Policy
Riktlinje/motsvarande
Verktyg

Arbetsgivarpolicy

Kompetensförsörjning

Attraktiva
anställningsvillkor

verktyg

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljö
och hälsa

•
•
•
•
•

Lika rättigheter
och möjligheter

Arbetsmiljöprocess
Rekryteringsprocess
Mall för lönesamtal
Lönekriterier
Med flera

Delaktighet
och inflytande

Medarbetarpolicy

Till dig
som
arbetar
i Lunds
kommun


medarbetarpolicy

I din hand har du medarbetarpolicyn för Lunds kommun. Här
beskrivs de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra
våra arbetsplatser och alla våra möten med medborgarna. Utgångs
punkten är att Lunds kommun är en politiskt styrd organisation där
medarbetarna är lojala mot politiskt fattade beslut och genomför
dem på bästa möjliga sätt.
Medarbetarpolicyn är gemensam för samtliga förvaltningar och
gäller för alla medarbetare i Lunds kommun. Som stöd i det var
dagliga arbetet kompletteras medarbetarpolicyn med riktlinjer för
särskilda områden.
Tillsammans förverkligar vi medarbetarpolicyn i vardagen för att
göra Lunds kommun till en än mer attraktiv arbetsgivare med
ständigt förbättrad service till medborgarna.
Ditt bidrag är avgörande!
				
Mats Helmfrid
Kommunstyrelsens ordförande

lunds kommun

I mötet mellan idéer och handlings
kraft skapas framtidens Lund. Här
kan du vara dig själv och utvecklas
tillsammans med andra… Här
finns livskvalitet med god hälsa,
trivsel och frihet… Servicen är
av god kvalitet, lättillgänglig och
flexibel för att passa skiftande
behov… Utvecklingen drivs av allas
engagemang och ansvar för Lund.
Utdrag ur Vision 2025 för Lunds kommun



medarbetarpolicy

Vi gör det goda
livet möjligt!
Som medarbetare i Lunds kommun ger vi service till

kommunens medborgare inom en rad områden – allt från förskola
till äldreomsorg, från bygglov till miljö och renhållning, från
transportsystem till kultur och fritid. Vi bidrar varje dag till att
göra det goda livet möjligt för medborgarna!
För att kommunens medborgare alltid ska kunna ges bästa
möjliga service vill och behöver vi ständigt utveckla och förbättra
våra verksamheter. Vi vill vara en organisation i framkant som
präglas av utveckling, idérikedom och handlingskraft. Vi vill inte
bara följa utvecklingen – vi vill leda den!
Våra verksamheter förbättras genom att vi som medarbetare
utvecklas. Utvecklas du, utvecklas vi!

lunds kommun



”Vi bidrar alla med vårt engagemang
och vår delaktighet – det vi kallar
medskapande.”


medarbetarpolicy

Utveckling
genom medskapande
Som medskapande medarbetare i Lunds kommun är vi med och

påverkar och tar aktiv del i utvecklingen av våra verksamheter. Vi bidrar
aktivt till att uppnå gemensamma mål och tar ansvar för att genomföra
våra uppgifter på ett skickligt, effektivt och trevligt sätt. Vårt lagarbete
präglas av engagemang, samarbete och fokus på lösningar.
Vi vill ständigt lära och utvecklas, både för egen del och tillsammans
med andra.
Det vi säger, gör och är stämmer väl överens. Vår attityd, vårt beteende
och vårt språk skapar energi och motivation hos oss själva och andra. Vi
medverkar till att våra dialoger med andra medarbetare och medborgare
är konstruktiva, kreativa och lösningsinriktade.
Som ledare i Lunds kommun skapar du förutsättningar och arbetar aktivt

för medskapande och utveckling på ett stödjande och utmanande sätt. Du
tydliggör verksamhetens mål och medarbetarnas uppdrag och ansvar.
Du ser samverkan med våra fackliga representanter som en naturlig
och viktig del av utvecklingen.

lunds kommun



Mångfald för oss är…
… alla de egenskaper som gör
människor unika. I det komplexa
begreppet ingår både likheter och
skillnader som kan vara uppenbara
och djupgående, kanske till och med
omedvetna. Som exempel kan
nämnas olikheter vad gäller kön,
ålder, etnisk eller kulturell bakgrund,
social tillhörighet, religion,
funktionsnedsättning, sexuell
läggning, familjeförhållanden och
utbildning.


medarbetarpolicy

Mångfalden
berikar
Våra arbetsplatser genomsyras av förståelse och respekt, där alla

ser möjligheter i och tar tillvara varandras olikheter, kompetens
och erfarenheter. Vi skapar därigenom kreativa miljöer med nya
infallsvinklar och större perspektiv. Mångfald och jämställdhet är
en naturlig och värdefull del av vår verksamhet som bidrar till att
ge kommunens invånare bästa möjliga service.

”Våra olikheter är tillgångar
som berikar verksamheten.”
lunds kommun



”Vårt helhetsperspektiv på hållbar
hälsa, miljö och goda arbetsmiljöer
stärker verksamheten.”


medarbetarpolicy

hälsa och
arbetsmiljö
i fokus
På våra arbetsplatser arbetar vi tillsammans för att alla ska må
bra, trivas, utvecklas och utföra ett gott arbete. För att uppnå hållbar
hälsa arbetar vi aktivt med hälsofrämjande insatser och för god
arbetsmiljö.
Vi organiserar våra verksamheter för att skapa möjligheter till
flexibla lösningar i arbetet och därigenom tillgodose individuella
behov. Vid sjukdom hjälper och stöttar vi varandra att komma
tillbaka i arbete så fort som möjligt. Våra arbetsplatser är rökfria
samt fria från alkohol och andra droger.
Vi tar största möjliga hänsyn till miljöpåverkan i vårt arbete.

lunds kommun



lunds kommun



”Våra löner och anställnings
villkor stimulerar till medskapande,
utveckling och god service till
invånarna.”



medarbetarpolicy

Attraktiva
anställningsvillkor
främjar utveckling
Våra anställningsvillkor och förmåner gör det möjligt att rekrytera
och behålla medarbetare med rätt kompetens. Lönesättningen är
individuell, differentierad och görs på köns- och mångfaldsneutral
grund.
Efter dialog mellan arbetsledare och medarbetare sätts lönen
utifrån väl kända lönekriterier. Det finns en tydlig koppling mellan
lön, arbetsprestationer, förhållningssätt och viljan att utvecklas i
relation till verksamhetens mål.

lunds kommun





medarbetarpolicy

• Medarbetarpolicyn beskriver de värderingar och förhållningssätt som

ska genomsyra våra arbetsplatser och alla våra möten med medborgarna.

• Riktlinjer för stöd i det vardagliga arbetet finns kopplade till respektive
område.

• Handlingsplaner baserade på Medarbetarpolicyn och dess olika
områden ska tas fram.

• Verktyg till exempel processer, råd och guider finns som ytterligare stöd
till medarbetare och ledare inom Lunds kommun.
Allt material finns på www.lund.se/inloggad.
lunds kommun



Lunds Kommun
Box 41, 221 00 Lund
Epost: kommunkontoret@lund.se
Hemsida: www.lund.se
Besöksadress: Stortorget 7
Telefon (vx): 046-35 50 00

Formgivning och original: Kommunikationsavdelningen i samarbete med Wirtén PR & Kommunikation.
Foto: Medarbetare i Lunds kommun samt Kennet Ruona. Tryck: Grahns Tryckeri AB, september 2010.

Medarbetarpolicyn beslutades av
kommunfullmäktige den 25 mars 2010.
För mer information kontakta:
Kommunkontoret, Personalavdelningen
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Strategiska utvecklingsavdelningen
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Kommunstyrelsen

Britt Steiner
046-3596398
britt.steiner@lund.se

Kemikalieplan för Lunds kommun - LundaKem
Sammanfattning
2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram
underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun. I arbetet med
framtagandet av planen har bland annat representanter från berörda
förvaltningar engagerats.
I förslaget till kemikalieplanen, LundaKem, förtydligas och effektiviseras
planering, arbetet och uppföljningen av kemikaliefrågorna i Lunds
kommun. Fokus för planen är barn och unga i Lunds kommun.
LundaKem har sänts ut på remiss till samtliga berörda nämnder i Lunds
kommun samt ytterligare berörda intressenter och har i relevanta delar
uppdaterats i enlighet med inlämnade remissyttranden.
Miljönämnden har godkänt planen och föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att anta LundaKem – Kemikalieplan för
Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2018
Förslag till LundaKem- kemikalieplan för Lunds kommun
Miljönämndens beslut den 8 mars 2018 § 27
Sammanställning och behandling av inkomna remissvar den 2 mars 2018

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Kemikalieplanen syftar till att främja en minskning
av exponering av farliga ämnen med fokus på barn och unga. Detta bidrar
till att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam
och god miljö.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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Ärendet
Kemikalieplanen
Miljönämnden har haft i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram
underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun. I förslaget till
kemikalieplanen, LundaKem, förtydligas och effektiviseras planering,
arbetet och uppföljningen av kemikaliefrågorna i Lunds kommun. Fokus
för planen är barn och unga i Lunds kommun.
Kemikalieplanen beskriver åtgärder, uppföljning och revidering av
planen. Den ska bidra med prioriteringar och stöd i kemikaliearbetet i
kommunen och främja ett systematiskt arbetssätt.
Planen konkretiserar arbetet med att minska kemikaliebelastningen för
Lundaborna och innehåller åtgärder som ska bidra till att uppnå flera av
målen i LundaEko II. Speciellt det prioriterade området: ”Minskad
kemikaliebelastning” och målet: 3. ”Värna Lundabornas hälsa och miljön
genom att minimera exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen”.
Planens fokus är barn och unga och åtgärdsförslagen omfattar fyra
arbetsområden:
- bygg, underhåll och anläggning,
- förskola, skola och fritidsverksamheter,
- upphandling och
- information.

Kommunstyrelsens yttrande
Kommunstyrelsen konstaterade i sitt remissyttrande att kemikalieplanen
är ett omfattande och ambitiöst dokument som innehåller nationella och
lokala mål samt åtgärder inom fyra arbetsområden. Kemikalieplanen är
ett viktigt medel för att uppnå målen i LundaEko II framförallt inom
området ”Minskad kemikaliebelastning”.
Kommunstyrelsen konstaterade att kemikalieplanen bör ha en tydlig och
korrekt ansvarsstruktur, den bör därför endast peka ut ansvarig nämnd
eller styrelse. Slutligen rekommenderade kommunstyrelsen
miljönämnden att såväl kostnad/tidsåtgång som indikationer läggs som
bilagor till planen och sålunda ej underställas fullmäktigebeslut.

Tjänsteskrivelse
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Kommunkontorets kommentar
Miljöförvaltningen har inför beslutet i miljönämnden till viss del
uppdaterat förslaget till kemikalieplan i enlighet med inlämnade
remissyttranden.
Efter miljönämndens beslut har kommunkontoret i samråd med
miljöförvaltningen gjort vissa redaktionella strykningar i texten där det
refereras till arbetet med planen eller i övrigt till förvaltningar,
avdelningar eller enheter.
Kommunkontoret har även, i samråd med miljöförvaltningen, förändrat
ansvarsfördelningen för vissa åtgärder i enlighet med nämndernas
remissyttranden.
Bilagorna har tagits bort och underställs inte kommunfullmäktiges beslut.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige s besluta
att

anta förslaget till LundaKem- kemikalieplan för Lunds kommun

Carin Hillåker
tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser

Britt Steiner
Planeringschef

LundaKem
Kemikalieplanen för Lunds kommun
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Kemikalieplanen i korthet
Kemikalieplanen är ett verktyg för att nå miljömålen i kommunens miljöprogram LundaEko
II och minska Lundabornas exponering för kemikalier.
Områdena i LundaEko II med mål som har en direkt koppling till kemikalieplanen är:
•
•
•

Område 1. Engagera flera
Område 2. Hållbar konsumtion
Område 3. Minskad kemikaliebelastning

Med barn och unga i fokus, omfattar planen följande områden:
•
•
•
•

Bygg, underhåll och anläggning
Upphandling
Förskola, skola och fritidsverksamhet
Information

Åtgärderna ska implementeras i kommunens arbete för att minska miljö- och hälsofarliga
ämnen. Resultatet följs upp i den årliga miljöredovisningen vilket är viktigt för vidare arbete
med kemikalieplanen. Kemikalieplanen kommer att omfatta tre år, därefter kommer den att
revideras.
Kemikalieplanen ska strukturera upp arbetet som i delar redan pågår med att minska
kemikaliebelastningen och vara ett stöd i att nå mål inom LundaEko II.
Lunds kemikalieplan är ett levande dokument som fortlöpande uppdateras med nya åtgärder,
så att kommunen systematiskt och långsiktigt kan arbeta för en giftfri miljö. Uttrycket ”giftfri
miljö” kommer av det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. Både ”Giftfri miljö” och
”minskad kemikaliebelastning” används i kemikalieplanen som begrepp för ”minskad mängd
miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen i vardagen”.

2 (28)
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Därför behövs kemikalieplaner
I Lunds kommun finns ett program för ekologisk hållbar utveckling, LundaEko II, som
bygger på de nationella miljökvalitetsmålen. Ett mål i miljöprogrammet har fokus på
kemikalier, där framgår det att Lunds kommun ska jobba aktivt med att minimera
exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen. Dessutom får det inte förekomma miljö- och
hälsofarliga ämnen i Lunds kommuns verksamheter som rör barn och unga.
Kemikalieplanens syfte är att minimera exponering av kemikalier för medborgare i Lunds
kommun och framförallt för barn och unga. Åtgärderna i kemikalieplanen ska strukturera
arbetet för att nå och underlätta uppföljningen av målen i LundaEko II.

Figur 1: Illustration av koppling mellan kemikalieplanens åtgärder med målen i LundaEko II.

Kemikalieplanens syfte är också att skapa gemensamma prioriteringar inom kommunen och
driva utvecklingen av arbetet mot en giftfri vardag. Den ska även verka förebyggande för att
minska risker och framtida kostnader orsakade av kemikalier. Det är av stor vikt att
kemikalieplanen kompletterar kommunens befintliga handlingsplaner inom miljöområdet och
kan fungera som planeringsunderlag för kommunens förvaltningar för att bidra till giftfri
miljö.
Andra organisationer och bolag inom kommunen ska i förlängningen kunna använda
kemikalieplanen för att underlätta det egna arbetet med att minska kemikaliebelastningen.
Planen kan i ett större perspektiv fungera som en katalysator för att öka kunskapen om
kemikalier hos alla som bor och verkar i Lunds kommun.
Flera kommuner bedriver ett framgångsrikt kemikaliearbete med stöd av en antagen
kemikalieplan, däribland Stockholm, Göteborg, Jönköping och Malmö.
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Om kemikalier
Kemikalier används inom många områden i dagens samhälle och spelar därför en stor roll i
vår vardag. Det finns mängder av kemiska ämnen i miljontals olika varor och produkter.
Endast i Reach förregistrerades ca 143 000 kemikalier och det är endast de som produceras
eller importeras till EU i mängder om 1 ton eller mer per år. De senaste 50 åren har
förbrukningen av kemikalier ökat markant, från 7 miljoner ton till över 400 miljoner ton
kemikalier om året. I många fall har de bidragit positivt till samhällets utveckling och alla
kemikalier är inte miljö- och hälsofarliga. Dock saknar vi information om många kemikalier
och en del har visat sig leda till miljö- och hälsomässiga problem. Det finns stor osäkerhet
kring effekterna av dessa kemikalier på vår hälsa när de tas upp och blandas i våra kroppar
och vilken påverkan det kan ha längre fram i livet eller för kommande generationer. Det är
därför av stor vikt att vi begränsar, är kritiska och tillämpar försiktighetsprincipen vid
användning av kemikalier med miljö- och hälsofarliga egenskaper.
Arbete för att minska kemikalier i vårt samhälle pågår redan nationellt. Regeringen fastslog år
1999 ett antal nationella miljömål baserat på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det
nationella miljökvalitetsmålet som huvudsakligen fokuserar på kemikalier är Giftfri miljö. Vid
uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen 2017 gjordes bedömningen att målet Giftfri
miljö inte kommer att nås till mål-året 2020. Detta visar att fler nationella och lokala insatser
behövs för att nå målet.
Det finns lagstiftning inom området, men för att uppfylla miljökvalitetsmålet giftfri miljö
behöver fler insatser göras. Det är viktigt att kommunerna intar en aktiv roll för att minska
användningen av kemiska ämnen med särskilt farliga egenskaper. I de fall, där man inte kan
byta ut det kemiska ämnet mot ett bättre alternativ, måste hanteringen ske på ett säkert sätt.
Detta gäller även kemiska ämnena som finns i produkter och varor.

Fokus på barn och unga
Kemikalieplanen har ett fokus på barns och ungas hälsa och miljö. De områden som
identifieras har kommunen rådighet över och de bedöms ha stor inverkan på barns och ungas
miljö och hälsa.
Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna eftersom deras kroppar inte är färdigutvecklade.
Efter födseln fortsätter barnens hjärna och immunförsvar att utvecklas, vilket innebär extra
känslighet för kemikalier. Barn befinner sig mycket på golvet nära damm där kemikalier
ansamlas och de utforskar världen med händer och mun. Dessutom har barn tunnare hud,
andas, äter och dricker mer i förhållande till sin vikt, vilket ökar upptaget av kemikalier.
Det är därför viktigt att se över barnens närmiljö och undvika sådant som kan innebära
hälsorisk.
Yngre barn ska prioriteras primärt och sekundärt äldre barn på grund av beteendemönster och
känslighet.
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Åtgärder
Varje åtgärd har en ansvarig nämnd eller styrelse och i de flesta fall någon eller några som är
samverkande nämnd eller styrelse. Den som är ansvarig driver åtgärden och administrerar
indikatorerna i redovisningssystemet Stratsys. Ansvaret innebär inte alltid den största
arbetsinsatsen utan kan vara en sammankallande roll för åtgärden. Samverkande nämnd eller
styrelse bidrar med kompetens eller ren arbetsinsats.
Det finns en bilaga med alla åtgärder samlade i mer detalj med uppskattade kostnader,
tidsramar och indikatorer.

Område 1: Bygg, underhåll och
anläggning
Det är extra viktigt att undvika miljö- och hälsoskadliga ämnen i byggmaterial i
inomhusmiljön. Enligt studier står byggprodukter för ca 40 % av de kemiska föroreningarna
inomhus vilka kan ha cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, hormonstörande
eller allergiframkallande effekter. Det kan röra sig om byggprodukter så som lim och fogar,
puts och murbruk, isoleringsmaterial, golv, byggskivor, färg samt rör och slangar. Enligt
Kemikalieinspektionen är bl. a. formaldehyd ett vanligt förekommande ämne som emitterar
från byggprodukter, vilket också har en cancer- och allergiframkallande effekt. Det är relevant
med materialval inte enbart vid nybyggnation utan även vid renovering och tillbyggnad.
Vid byggarbetsplatser är det även viktigt att rutiner finns för bland annat hantering av avfall
så att det tas om hand på rätt sätt. Kringdrivande plast, så som emballage och frigolit, från
bygganläggningar är ett problem och ger upphov till sekundära mikroplaster i naturen.
Produkter innehållande nanopartiklar bör hanteras med försiktighetsprincipen i åtanke.
Rutiner och val av material omfattar även utomhusanläggningar där barn och unga vistas.
Anläggningar som konstgräsplaner med gummigranulat och lekplatser med gummiunderlag är
dagsaktuella frågor både ur ett hälso- och miljöperspektiv. Val av material, gummiunderlag
och konstgräs är frågor som kommunen bör diskuteras över förvaltningsgränserna, t. ex. i
LundaKem-gruppen (område 4 åtgärd 4 delåtgärd 2).

Prioriteringar:
•
•
•
•
•

Förskolor
Skolor
Fritidsverksamheter
Inomhusanläggningar för barn t.ex. idrottshallar
Utomhusanläggningar ämnade för barn t.ex. skolgårdar, utegårdar till förskolor,
lekparker, fotbollsplaner m.m.
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Åtgärder
Försiktighetsprincipen skall tillämpas vid nybyggnation, renovering, markanvisningar och
skötsel samt anläggning av utemiljöer. Material som handlas in bör krav-ställas gällande
innehåll av miljö- och hälsofarliga kemikalier. Det är även relevant att registrera en byggnads
eller anläggnings material, dess placering och kemiska innehåll. Att föra loggbok vid byggen,
renoveringar och anläggningar är därmed ett bra verktyg. Bygga relationer och föra dialog
med entreprenörer och leverantörer, där man tydliggör Lunds kommuns inställning till
kemikaliefrågan är viktigt.

1 Kontroll över kemikalieanvändning
Gemensam kemikalielista för hela kommunen, etablera arbetsgrupp och substitution.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Inventera kemikalielistor.

MN / Alla

Delmål 3.2

Etablera arbetsgrupp - KEMGRUPP.
Diskutera substitutioner och lösningar för att minska hälsofarliga
ämnen.
Utreda databas för Lunds kommuns kemikalieregistrering.
Därefter beslut.
Handla upp databas.
(Beroende av beslut)

MN / KS och alla

Delmål 2.1
Delmål 3.1

Alla kemikalier registreras av respektive förvaltning.

Alla
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SN / TN, MN, KS och alla
KS / SN,MN och UN

2 Upphandlingskrav, bygg
Ställa kemikaliekrav vid upphandling av byggmaterial, entreprenader, markanvisningar samt
material till anläggningar inne och ute.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Definiera gemensamma kemikaliekrav att använda vid upphandling.
(nybyggnation eller ombyggnad)

SN / TN, MN och KS

Delmål 2.3
Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 2.2
Delmål 3.1
Delmål 3.2

Sunda Hus A och B (C där det är nödvändigt),
Upphandlingsmyndighetens krav eller motsvarande kan användas.
Använda ovanstående krav vid upphandling. (nybyggnation eller
ombyggnad)
Använda avancerade, spjutspets eller ytterligare krav som
tilldelningskriterier, för att driva marknaden framåt.
Ställa kemikaliekrav tidigt i processen vid markanvisning och
exploateringsavtal.
(i enlighet med Boverkets byggregler)
Ställa krav vid underhåll och renoveringar. Ta fram rutin för detta.

TN

SN / TN

Uppföljning av upphandlingar

3 Utemiljö
Minimera kemikalieanvändning i utemiljöer och då även i använda material.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Ersätta bensin och dieseldrivna maskiner med fossilbränslefria
alternativ, exempelvis eldrivna.

TN / SN

Delmål 3.2

Ogräsbekämpning och skadedjursbekämpning:
•
•
•

Mekanisk
Termisk
Minska kemiska bekämpningsmedel, inklusive ogräsättika, inom
prioriterat område
Välj material utan tillsatta kemikalier, t ex lärk istället för
impregnerat trä
(undvik trä med hög klimatpåverkan)
Utreda möjligheter att återanvända material som t ex sand i
utemiljöer.
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Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.1

4 Gummiunderlag och konstgräs
Utred användning och skötsel av gummiunderlag och konstgräs, för att minimera användning
och undersöka alternativa material.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Tillsvidare inte anlägga några nya konstgräsplaner och minska inköp
av granulat genom ökad återanvändning av redan befintlig sådan. Om
möjligt ska alternativa material såsom kokosflis eller liknande
användas vid återfyllnad av konstgräsplaner.

KOF / TN och SN

Delmål 3.1
Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.2

Gummiunderlag används endast för att uppfylla
tillgänglighetskraven.
Utredning av gummiunderlag och konstgräs
• Finns det material att använda med bibehållen tillgänglighet
• Driftskostnader, undersök kostnad anläggning och driftskostnad
• Jämföra material, slitage och möjliga miljö- och hälsopåverkan
Ställa kemikaliekrav på gummiunderlag och konstgräs i de fall det
behöver användas.
Rutiner tas fram för underhåll av gummiunderlag och konstgräs.

5 Rutiner och samverkan
Ta fram olika rutiner och processer för att arbeta med kemikaliefrågan såsom att uppdatera
rutiner och styrande dokument samt upprätta samarbete över förvaltningsgränserna.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Kemikalier skall inkluderas i befintliga rutiner och styrande
dokument.

SN och TN

Delmål 1.1

Möten mellan förvaltningar för att samverka i frågan.

SN och TN / MN

(T. ex. föreläsningar kring kemikalier på stormöten där alla får
samma information.)

Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.1
Delmål 3.2

6 PVC-golv
Inventera PVC-golv inlagda i förskoleverksamheter, utreda alternativa material och ta fram en
plan för byte till bättre material.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)
SN / BSN

Inventera PVC-golv inlagda i förskolor.
Utreda alternativa material.
Plan för byte tas fram, där beräknad kostnad framgår.
Byte av PVC-golv mot bättre material enligt underhållsplanen.
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LundaEko II
mål
Delmål 3.2
Delmål 2.1
Delmål 2.2
Delmål 2.3
Delmål 3.1

Område 2: Förskola, skola och
fritidsverksamheter
Barnen vistas stor del av sin tid inomhus i förskolan, skolan och fritidsverksamheter. I dessa
verksamheter har kommunen möjlighet att påverka och minska barnens exponering för
kemikalier i inomhusmiljön. Miljö- och hälsoskadliga ämnen emitterar från bland annat
leksaker, inredning, madrasser och textilier såväl som från fasta inventarier som plastgolv och
färg. Kemikalier sprids till luft och ansamlas i damm, därför är en fungerande ventilation och
rutiner för städ och tvätt viktiga. Det är positivt att barnen spenderar mer tid utomhus, där
luftvolymen innebär minskad exponering. Det finns också material med miljö- och hälsofarliga
kemikalier utomhus, som gamla bildäck, mjuka bollar och olika träinstallationer med olämplig
impregnering.
Idag finns mycket vägledning som stöd för att arbeta för en kemikaliesmart miljö inom skola
och förskola. Både Naturskyddsföreningen och Håll Sverige Rent ger ut gratis information och
material samt tips på kemikaliesmarta aktiviteter för förskola och skola. Det finns även
kostnadsfria utbildningar för pedagoger tillgängliga på internet från Upphandlingsmyndigheten
och Kemikaliecentrum i Stockholms kommun.

Prioriteringar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tid utomhus
Leksaker
Skapandematerial
Hygienartiklar och handskar – skötbord
Vilostundsmaterial t ex madrasser
Rutiner för städ och innehåll i rengöringsmedel
Rutiner för tvätt och innehåll i tvättmedel
Inredning – dukar, soffor, gardiner och mattor
Inomhusmiljö - fast inredning
Ventilation
Håll Sverige Rent – kemikaliepaket, involverar barnen

Åtgärder
Under 2015-2017 har många pedagoger, framförallt förskollärare, inom Lunds kommun fått
utbildning och verktyg för att minska kemikalieexponeringen i förskola och skola. I
kemikalieplanen ska detta arbete fortskrida genom nya åtgärder och stöd.
Verksamheter anordnade för barn och unga av kommunen, såsom förskola, skola och olika
typer av fritidsverksamheter är alla relevanta att arbeta med för att minska
kemikaliebelastning. Inom detta område avses fritidsverksamheter , såsom fritidshem och
öppna fritidsverksamheter, som kommunen anordnar.
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1 Uppdatera rutiner
Ta fram övergripande rutiner där man systematiserar arbetet som t.ex. städrutiner,
utrensningsrutin och introduktion av nyanställda.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Revidera övergripande standardrutin för städning i samverkan med
berörda förvaltningar.
Upprätta övergripande standardrutin för initial och återkommande
utrensning.
Uppdatera rutin för informera om giftfri förskola och
kemikalieplanen för nyanställda och anställda.

BSN / KOF, UN, SN och MN

Delmål 1.1

BSN / KOF, UN och MN

Delmål 3.2

2 Håll Sverige Rent – kemikalier
Introducera och använda Håll Sverige Rents material gällande kemikalier, eller motsvarande
pedagogiskt material med liknande innehåll, för förskola, skola och i den utsträckning som
möjligt i lämpliga fritidsverksamheter.
Delåtgärd
Använda HSR material (eller motsvarande) för kemikaliesmart
förskola.

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)
BSN

LundaEko II
mål
Delmål 1.1
Delmål 3.2

Använda HSR material (eller motsvarande) gällande kemikalier
förskoleklass-gymnasiet.

BSN / UN

Använda HSR material (eller motsvarande) gällande kemikalier inom
fritidsverksamhet?

BSN / KOF

3 Utrensning
Arbeta med utrensning i skolan och fritidsverksamheter.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Plan för vilka salar/verksamheter som ska omfattas.

BSN / UN och KOF

Delmål 3.2
Delmål 1.1

Genomföra utrensning.
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4 Miljösamordnare och miljöombud - utbildning och
nätverk
Arbeta med att öka kunskapen inom de egna verksamheterna genom att använda sig av
nätverket med befintliga miljösamordnare och miljöombud, vilket också kan innefatta elever.
Delåtgärd
Miljösamordnare och miljöombud utbildas i kemikaliefrågan, vilket
också kan innefatta elever.
Utbildning för inköpsansvariga.

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)
BSN / KOF, UN, KS och MN

LundaEko II
mål
Delmål 1.1

BSN / KOF, UN, KS och MN

Delmål 3.2
Delmål 2.3
Delmål 1.1
Delmål 3.2
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Område 3: Upphandling
Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att minska risker i barns vardag. Att ställa
kemikaliekrav vid upphandling är ett sätt att driva företag till att utöka utbudet och
produktionen av kemikaliesmarta produkter och tjänster. Det bör leda till att det blir lättare för
inköpare och beställare att ”välja rätt”. I Sverige upphandlar den offentliga sektorn för mer än
600 miljarder kronor per år, vilket gör upphandling till ett starkt styrmedel. Dagens
konsumtion innebär ökad kemikalie- och varuproduktion, vilket medför spridning av
kemikalier. Detta är inte förenligt med ett hållbart samhälle. Med tydliga kemikaliekrav vid
upphandling och ökad dialog med leverantörer minskas kemikaliebelastningen.
Produkt-grupper som går till verksamheter med barn och unga ska prioriteras. Det gäller
produkter som är i nära kontakt med barn direkt eller indirekt såsom tallrikar och glas,
leksaker och inredning (madrasser, stoppade möbler, lösa mattor och gardiner)

Prioriteringar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leksaker
Skapandematerial
Sportprodukter
Köksmaterial (äta av och ur och redskap för tillagning)
Vilostundsmaterial t ex madrasser
Skötbord med tillhörande skötartiklar
Samtlig inredning som används på förskolor, skolor och fritidsverksamheter
Textilier
Elektronik
Städkemikalier
Mat (ex bisfenolfria förpackningar)

Åtgärder
På Upphandlingsmyndighetens hemsida framgår det hur viktig kravställning i upphandling är
för att nå det nationella miljömålet ”Giftfri miljö”: ”En del i arbetet med att nå detta miljömål
är Kemikalieinspektionens arbete med en handlingsplan för en giftfri vardag.”. Detta belyser
vikten av att stärka miljö- och hälsoaspekterna i den offentliga upphandlingen genom att
kemikaliekrav införs. Miljökompetens inom upphandlingens organisation skulle ge stor effekt
för kommunens arbete för att minska miljö-och hälsofarliga ämnen, medföra ett effektivt
arbetssätt och ekonomiska besparingar.
Vidare är det viktigt att inköpare samt beställare ”väljer rätt” och handlar på avtal när man gör
sina inköp till respektive verksamhet. Upphandlingar som rör byggområdet hanteras under
Område 1 Bygg, underhåll och anläggning.
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1 Kemikaliekrav vid upphandling
Använda Upphandlingsmyndighetens kemikaliekrav där det finns krav framtagna. I övrigt kan
kriterier hämtade från miljöcertifieringar användas.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Ställa kemikaliekrav vid upphandling.

KS

Delmål 2.2
Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.2
Delmål 2.3

Ställa krav på inga tillsatta mikroplaster i relevanta produkter.

2 Tilldelningskriterier vid upphandling av prioriterade varor
Hårdare kemikaliekrav ställs som tilldelningskriterier vid upphandling av prioriterade varor,
för att visa önskad riktning för branschen.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Välja ut prioriterade varor.

KS / MN

Delmål 2.2
Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.2

Använda spjutspets eller särskilda krav som tilldelningskriterier på
dessa varor.

3 Upphandlade avtal ska innefatta att leverantören betalar
för ev. analys
Prioriterade avtal ska innefatta att leverantör ska betala för analyser gjorda för att följa upp
upphandlingen.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Specificera relevanta varugrupper att prioritera.

KS / MN

Delmål 2.3

(exempelvis leksaker, madrasser, inredning och material i kontakt med mat)

Lägg in kravet i relevanta Upphandlingar.

Delmål 2.1
Delmål 3.2

Välja produkter och analyser att genomföra.
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4 Redovisning av leverantör
Leverantören ska vid avrop redovisa om SVHC-ämnen och hormonstörande ämnen från SINlistan ingår i halter över 0,1 % i varan eller inte finns i varan alls.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Efterfråga denna information i avrop.

KS

Delmål 2.3
Delmål 2.1
Delmål 3.2

5 Miljökompetens inom Upphandlingen
Till kommunens upphandling bör knytas miljökompetens.
En miljökompetens knuten till upphandlingen finns i andra kommuner och detta har visat sig
effektivt för att arbeta med upphandling som ett pådrivande verktyg i miljöarbetet. Dessutom
har man sett ekonomiska vinster med detta upplägg.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Arbeta för att få miljökompetens inom upphandlingen alternativt
upprätta rutin.

KS / MN

Delmål 2.3
Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 3.2

(Arbeta för att få miljökompetens t. ex. genom att:
• Använda befintliga tjänst/tjänster på enheten och utbilda.
• Tillsätta ledig tjänst med önskad kompetens.
• Ny tjänst.)

6 Markera kemikaliesmarta produkter
Arbeta för möjlighet att märka kemikaliesmarta produkter i kommunens e-handelsdatabas i
framtiden.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Utred markering för kemikaliesmarta varor i e-handelsplattform.

KS / MN

Delmål 2.3

Ny markering läggs in i e-handelsplattform.

KS

Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 3.2
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7 Nätverk för inköpare
Återuppta nätverk och kommunicera avvikelser i köptrohet till inköpare.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Återuppta nätverk för inköpare och utbildningar som omfattar hur
man gör inköp, hållbarhetsaspekten och e-handel.

KS / alla

Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.2

Kommunicera avvikelser i köptrohet till ansvarig inköpare, för att
förbättra köptroheten.

8 Utredning och begränsning av beställare
Inventera antalet beställare, registrera och minska eventuellt antalet.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig /
samverkan)

LundaEko II
mål

Göra upp ett register över alla beställare som finns.

KS / alla

Delmål 1.1

Göra en översikt över en önskad mängd beställare alternativt begränsa
antalet beställare.
Utbilda beställare alternativt gör ett informationsmaterial för beställare.
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Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.2

Område 4: Information
En förutsättning för att minska kemikaliebelastningen i samhället är att frågan lyfts och
kunskaps sprids i hela samhället. Miljöförvaltningen och kommunkontorets miljöstrategiska
enhet har etablerade kontaktvägar med verksamheter i kommunen, verktyg för att sprida
information och därmed möjlighet till påverkan i kemikaliearbetet.
Inom miljöförvaltningen finns redan ett etablerat arbete och kontaktnät med ansvariga för
verksamheter där barn vistas och spenderar sin tid exempelvis förskolor, skolor och
fritidsverksamheter. Dessa kontaktytor bör utnyttjas för att följa upp och stödja områden inom
kemikalieplanen.
Inom detta område kan enade insatser kring information, samverkan och utbildning utföras.
Miljökompetensen bör också användas i olika stödjande funktioner för andra berörda
förvaltningar och enheter. Det är också viktigt att lyfta frågan i olika sammanhang, för att öka
medvetenheten kring problematiken och sprida kunskap.

Prioriteringar
•
•
•

Verksamheter som rör barn och unga
Informationsinsatser
Samverkansinsatser

Åtgärder
Det är viktigt att arbetet med åtgärderna i alla grupper stöttas med kontaktnät och olika
informations- samt utbildningsinsatser. Inom informationsområdet finns åtgärder som
uppfyller detta syfte genom att bilda nätverk för att underlätta kommunikationen och göra
utbildningsinsatser gällande kemikalieproblematiken. Inom detta område ska olika sociala
medier användas för att sprida information. Resultatet av den årliga miljöredovisningen för
målen i LundaEko II används med fördel för planering av inriktning av kommande års
informationsinsatser.
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1 Beakta kemikalieplanens syften i miljöförvaltningens
verksamhetsplan
Det ska tydligt framgå i verksamhetsplanen vad som avses att göras kommande år för att
främja arbetet med kemikalieplanen och dess genomförande.
Denna åtgärd kan innebära att delta i olika projekt med tydlig koppling till syftet av
kemikalieplanen. Det kan också innebära att göra egna projekt med informationsinsatser,
undersökning av olika frågor och för att belysa goda exempel.
Exempel på möjliga projekt:
•
•
•
•
•

Material i kontakt med livsmedel
Rutiner inom Förskola/skola
Ventilation på förskola/skola
Uppföljning av åtgärder inom andra områden
Substitution

Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Planerade projekt

MN

Delmål 2.1
Delmål 1.1
Delmål 2.3
Delmål 3.1
Delmål 3.2

2 Informationsmaterial
Ta fram olika informationsmaterial, som kan användas i utskick, projekt, delas ut vid
evenemang och läggas ut på sociala medier.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Ta fram material.

MN / KS

Delmål 1.1

Tryck material och/eller publicera på IT-plattform.

Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.1
Delmål 3.2
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3 Utbildningsinsatser
Arbeta med olika utbildningsinsatser, som kan vara riktade mot specifika verksamheter,
politiker, kollegor och allmänheten.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Planera årliga insatser. Vad, hur och för vilka.

KS / MN

Delmål 1.2
Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 3.2

Genomföra insats.
Följa upp insatsen och utvärdera.

4 Samverkan och bilda nätverk
Bilda olika nätverk och tydliga kommunikationsvägar för kemikalieplanen för att stödja
arbetet enligt kemikalieplanen.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Delta i olika nätverk regionalt och nationellt.
Starta grupp för arbete mellan förvaltningar, frågor kring kemikalier
och åtgärder i planen.
Starta expertgrupp med externa medlemmar för de svåra frågorna
inom kemikalieområdet. (främst e-mail grupp, möte behovsbasis)

MN / KS

Delmål 1.2

Använda miljöombud och miljösamordnare för att sprida
information.

KS / MN

Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 3.2

5 Evenemang
Delta och anordna evenemang, både större och mindre, för att sprida information.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Planera evenemang för året.

KS / MN

Delmål 1.2
Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 3.2

Delta i 1-2 evenemang under året.
Genomföra eget evenemang under året. Minst ett per år.

19 (28)

Ämnen och områden av intresse
Miljö- och hälsofarliga kemikalier
Kemikalieplanen ska ge verktyg för kommunens arbete med att fasa ut kemikalier med miljöoch hälsofarliga egenskaper.
Det är opraktiskt att arbeta med en lista över specifika kemikalier, då denna snabbt skulle bli
inaktuell. Därför utgår Lunds kommuns kemikalieplan från ämnens egenskaper. I en bilaga
redovisas prioriteringar utifrån egenskapskriterierna som ska ligga till grund för kommunens
kemikalieplan. Detta ska tillämpas både på varor och kemiska produkter.
Listan med egenskapskriterier utgår bland annat ifrån kandidatförteckningen i Reachförordningen och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. Dessa två tillsammans
med SIN-listan (beskrivs nedan) är termer som är centrala i kemikalieplanen.
Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg delar in särskilt farliga kemiska ämnen i
utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen utifrån kriterier i inneboende
egenskaper eller faror. Utfasningsämnena har definierats av Kemikalieinspektionen utifrån
särskilda kriterier och har så pass miljö- och hälsofarliga egenskaper att de ska fasas ut eller
undvikas helt. Prioriterade riskminskningsämnen ska till följd av deras egenskaper ges
särskild uppmärksamhet och ska riskbedömas i varje enskild hantering.
Det kan vara av stor vikt att arbeta med kemikalier i grupper, då det minskar risken för att ett
oönskat ämne byts ut mot ett annat med liknande egenskaper. Som exempel kan nämnas
bisfenol A, som tillhör en stor grupp av bisfenoler, där flera befaras vara lika hälsoskadliga
som bisfenol A.
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Hormonstörande ämnen
Hormonstörande ämnen ska prioriteras i kemikalieplanen, då de kan ha stor påverkan på
kroppens hormonsystem redan vid mycket låga doser. Fosterstadiet är det mest kritiska skedet
för exponering av hormonstörande ämnen, då de kan ge negativa effekter långt senare i vuxen
ålder.
Idag finns inga beslutade EU-gemensamma kriterier för hormonstörande ämnen. I väntan på
dessa kriterier ska hormonstörande ämnen från ChemSecs (international chemical secretariat)
SIN-lista betraktas som hormonstörande i kommunens interna kemikalieplan. SIN-listan
skapas med gemensamma krafttag av olika miljöorganisationer och granskas av opartiska
experter. Syftet med listan är att snabba på arbetet med mot en giftfri miljö. SIN-listan är
snabbare än kandidatförteckningen på att identifiera miljö- och hälsofarliga ämnen, därför kan
de organisationer som vill vara i framkant i sitt miljöarbete använda den. SIN-listan innehåller
912 ämnen jämfört med kandidatförteckningens 174 ämnen. ChemSec har långt tidigare
identifierat 94 % av ämnena på kandidatlistan.
SIN-listan anses därför som ett relevant verktyg att använda i arbetet för att definiera
hormonstörande ämnen.

Tabell 1: Exempel på hormonstörande ämnen eller grupper:

Ämne el grupp
Bisfenol A
med flera andra bisfenoler (som
är misstänkt hormonstörande)

Användning
Används vid framställning av
polykarbonat och
epoxiplaster samt
hårdgörare i andra plaster

Ftalater

Mjukgörare i plaster

Polybromerade difenyletrar
(PBDE)

Tillsätts i brännbara material
för att minska spridningen av
en brand s.k.
flamskyddsmedel.
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Förekomst
Skålar och bringare
(köksmaterial)
Kvitton
Konservburkar
rör som används i
byggbranschen
m.m.
Bollar
Konstläder
Plastgolv
Elsladdar
Plasttryck på kläder
m.m.
Textilier och plaster
Möbler
Gummikablar och
elektronik
Fordon
m.m.

Mikroplaster
Mikroplasters utbredning i miljön har uppmärksammats under de senaste åren. Mikroplast är
ett samlingsnamn för små plastfragment mellan 1nm till 5mm, varav de minsta är i nanostorlek. Det finns primära och sekundära källor till mikroplast. Primära källor är de plast som
tillverkas som små pellets eller korn för industrin. Sekundära källor bildas oavsiktligt vid
slitage och nedbrytning av olika plast- och gummiföremål.
Tabell 2: En översikt över källor till mikroplast.

Utsläppskällor

Primär mikroplast
Industriell produktion och
hantering av primärplast
Hygienprodukter och
kosmetika.

Sekundär mikroplast
Väg- och däckslitage
Konstgräsplaner och
gummiasfalt
Nedskräpning
Båtbottenfärg
Textiltvätt av syntetfiber.

De största delarna av mikroplast hamnar i dagvattnet som leds ut till haven. En studie visar att
det idag finns sex gånger mer mikroplast än djurplankton i haven. Under år 2015
producerades 322 miljoner ton plast globalt varav 90 % framställdes av fossil råvara.
Mikroplasterna misstas för föda och kan dra till sig kemikalier och därmed utveckla miljöoch hälsofarliga egenskaper. Ny forskning visar att mikroplaster även finns i slam från
reningsverk och blir ett problem när slammet sprids på åkermark, där man sett effekter på
daggmask.
Arbetet för att minska mikroplaster är därför en viktig del i Lunds kommuns miljöarbete och
ska jämställas med andra oönskade kemikalier.

Nanomaterial
Ett annat material som är aktuellt är nanomaterial. Allt fler produkter innehåller nanopartiklar,
vilket medför en del betänkligheter. Nanomaterial eller nanopartiklar är ett samlingsnamn för
mycket små partiklar. Det går att hitta lite olika definitioner för nanopartiklar dock verkar de
flesta definiera storleksordningen som 0,1-50 nm i någon ledd, vilket motsvarar 0,000 000 1
mm – 0,000 050 mm.
Nanomaterial framställs för att man vill utnyttja dess speciella egenskaper och de används i
många olika typer av produkter såsom färg, kosmetika, textilier, sportredskap och
elektroniska produkter.
Den extremt lilla storleken innebär att ett ämne kan få helt andra egenskaper när det
förekommer som nanomaterial än i sin vanliga form. De speciella egenskaper som ett
nanomaterial har kan innebära ökade risker för människor och miljö. Inte bara de tekniska
egenskaperna, utan även de farliga egenskaperna kan förändras. Nanomaterial kan tas upp,
spridas och verka i kroppen och i miljön på annat sätt än ämnena i sin normala storlek.
Riskerna med nanomaterial behöver utredas vidare och vi behöver följa utvecklingen och
lagstiftningen på området. När det gäller nanomaterial vet vi ännu mycket litet. Därför bör vi
hantera det i enlighet med försiktighetsprincipen.
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Hållbar utveckling/Giftfria kretslopp
Åtgärderna i kemikalieplanen verkar också för att uppnå giftfria kretslopp. I förlängningen är
giftfria kretslopp kopplat till en hållbar utveckling och vidare till problemen som finns med
det konsumtionssamhället vi har idag. Som en följd av detta har en konsumtionstrappa tagits
fram som ett verktyg att använda vid inköp till olika verksamheter.

Figur 2: Konsumtionstrappan är framtagen för att använda som ett verktyg vid inköp till sin verksamhet.

Det finns likheter med den välkända avfallstrappan. Det är meningen att trappan ska främja
eftertanke innan inköp och även att inget inköp sker. Vid minskad konsumtion minskar även
kemikaliepåverkan, då det påverkar behovet av produktion och resursåtgång.
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Mål och uppföljning
Övergripande mål
Kemikalieplanen syftar i förlängningen till att nå målen i LundaEko II. Dessa övergripande
mål sätter kursen för i vilken riktning vi ska arbeta med frågan. Målen som är centrala för
kemikalieplanen är inom område 3 i LundaEko II. ’Minska kemikaliebelastningen för
Lundabon’. Dock är mål 1 och 2 inom områdena ’Motivera flera’ och ’Hållbar utveckling’
högst aktuella i kemikalieplanen.

Styrande mål med uppföljning
Varje åtgärd har indikatorer, vilka är utformade så att de ska kunna utvärderas eller mätas.
Uppföljning görs i Stratsys av den ansvariga förvaltningen.
Uppföljning av de olika kommunala miljömålen görs årligen av kommunstyrelsen. Denna
uppföljning kan sedan användas som ett av kriterierna för att välja områden för olika
informationsinsatser under nästföljande år.
Uppföljning av arbetet med åtgärderna knutna till kemikalieplanen följs upp årligen av
miljönämnden. Detta för att i mer detalj se hur arbetet framskrider.

Revision och framtid
Planen bör revideras minst vart tredje år för att hålla kemikalieplanen så aktuell som möjligt.
Vid uppdatering av kemikalieplanen läggs nya aktuella åtgärder in, för att säkerställa att
kommunens arbete kring miljömålet giftfri miljö drivs framåt. Kemikalieplanen ska revideras
av miljönämnden.
En lista över nya åtgärder upprättas, uppdateras och används löpande, av
kemikalieplansansvariga på miljöförvaltningen under kemikalieplanens giltighetstid, 20182020.
I nästa version av kemikalieplanen är det troligt att nya områden behandlas och att befintliga
områden avancerar sina åtgärder för att driva arbetet framåt. Desto mer kemikalieplanen
utvecklas bör den bidra till att alltmer öka medvetenheten om kemikalieproblemet bland de
som verkar och bor i Lunds kommun.
Kemikalieplanen kan öka samarbetet mellan förvaltningar och öppna upp nya
kommunikationsvägar mellan dessa, som en synergieffekt.

Så har vi jobbat med planen
2014 fick miljönämnden i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram underlag till en
kemikalieplan för Lunds kommun. Våren 2016 tilldelades miljönämnden en budget för
framtagandet varefter det faktiska arbetet vidtog. Arbetet med planen har bland annat
genomförts med hjälp av arbetsgrupper med representanter från berörda förvaltningar.
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Avgränsningar och kopplingar till andra
dokument och planer
Kemikalieplanen har en naturlig koppling till några befintliga mål och styrande dokument
från internationella mål till LundaEko II. Planen avgränsas till de områden som kommunen
har rådighet över. Dock är andra organisationer och bolag välkomna att använda
kemikalieplanen i sitt kemikaliearbete. I de fall där kommunen inte har rådighet är det en
viktig uppgift att påverka genom informationsinsatser och ingå i samarbeten för att lyfta
frågan på regional och nationell nivå. En del områden omfattas redan av andra befintliga
planer, regionala program eller etablerad tillsyn.

Styrande dokument
Kemikalieplanen kommer inte att inbegripa förorenad mark, luftföroreningar, dagvatten,
vatten och avlopp, spridning av slam, avfall eller ekologisk mat. Dessa ingår i befintliga
planer eller program.

Relevanta mål
Kemikalieplanen syftar till att skapa en bättre miljökvalitet och bidra till att nå existerande
globala, nationella, regionala och kommunala mål.

LundaEko II
LundaEko II ska vara vägledande i kommunens miljöarbete. LundaEko II har åtta prioriterade
områden med mål och delmål definierats. Kemikalieplanen har en direkt koppling till framför
allt Område 3. Minskad kemikaliebelastning, vars mål är definierat enligt följande: ”Värna
Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera exponeringen för miljö- och hälsofarliga
ämnen.” De andra områdena som kemikalieplanen har en koppling till är ’Engagera flera’ och
’Hållbar konsumtion’.
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Nationella mål
Generationsmålets och dess utgångspunkt att förutsättningarna för att nå miljöproblemen
inom en generation ska vara en drivande faktor för kemikalieplanen.
"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser." Generationsmålet

Åtgärderna i planen ska verka för att nå det nationella miljömålet Giftfri miljö som syftar till
att minska kemikalier i samhället.
I Naturvårdsverkets rapport om den årliga uppföljningen av Sveriges nationella miljömål
2017, framgår det att miljömålet inte kommer att nås och åtgärder för en giftfri miljö kommer
att behövas även efter 2020 i Sverige, inom EU och internationellt. I rapporten framgår även
behovet av fokus på barn och att det behövs information om kemikaliers förekomst i material
och varor genom varans hela livscykel.

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors
hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras
påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen
är nära bakgrundsnivåerna.” Miljömålet Giftfri miljö

Internationella mål
Giftfri miljö kan kopplas till åtta av FNs globala utvecklingsmål och utvecklingsagendan
Agenda 2030.
2. Ingen hunger

11. Hållbara städer och samhällen

3. God hälsa och välbefinnande

12. Hållbar konsumtion och produktion

6. Rent vatten och sanitet för alla

14. Hav och marina resurser

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

15. Ekosystem och biologisk mångfald
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Lagstiftning
Lagstiftningen som reglerar varor och kemiska produkter ändras och uppdateras med tiden,
vilket sker långsamt i jämförelse med kemikalieindustrins utveckling. Lunds kommun vill
genom kemikalieplanen sätta högre krav och på det sättet försöka ligga steget före
lagstiftningen. Kemikalieplanen ska även kunna vägleda kommunen vilka områden som är
prioriterade för att uppnå störst effekt. Kommunens uppgift är även att öka kunskapen om
kemikalier hos invånare och verksamhetsutövare inom kommunen.

EU-lagstiftning
Kemikalier regleras huvudsakligen genom EU-förordningar, t ex Reach ((EG) nr 1907/2006)
som är den mest omfattande kemikalielagstiftningen i världen och gäller över svensk lag.
Tillverkare och importörer ansvarar för att de ämnen som tillverkas, släpps in och används på
europeiska marknaden, inte ska ha skadliga effekter på människors hälsa och miljön, enligt
Reach.
Enligt artikel 33 i Reach-förordning (EU) nr 1907/2006 har konsumenten rätt till information
om en vara innehåller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så
kallade kandidatförteckningen. Återförsäljaren ska kunna tala om ifall den innehåller något
särskilt farligt ämne och i så fall vilket. Det ska ske utan kostnad och inom 45 dagar från det
att informationen efterfrågas. Återförsäljaren ska få samma information om varan från
tillverkaren eller importören vid leverans.
Nedan följer ett urval av andra EU-förordningar och direktiv, som är aktuella idag, inom
kemikalieområdet:
♣ Leksaksdirektivet- det mest omfattande regelverket för leksaker
♣ RoHS-direktivet (2011/65/EU) - elektrisk och elektronisk utrustning
♣ Biocid-förordningen (EU) 528/2012
♣ Förordning för tvätt- och rengöringsmedel (EG) nr 648/2004
♣ POPs-förordningen (EG) nr 850/2004 – reglerar användning av vissa långlivade
organiska föreningar i både kemiska produkter och varor
♣ CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008
♣ Förpackningsdirektivet (94/62/EG)
♣ Batteridirektivet (2206/66/EG)

Många produkter måste vara CE-märkta för att få säljas i EES-området (EU, Island,
Lichtenstein och Norge), gäller produkter både importerade och tillverkade inom EES.
Märkningen visar att produkten uppfyller EUs normer för säkerhet, hälsa och miljöskydd.
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Svensk lagstiftning
Svensk lag som miljöbalken och arbetsmiljölagen, med underställda lagar och förordningar
förhåller sig till och kompletterar EU-lagstiftningen. Exempel på detta är miljöbalkens
allmänna hänsynsregler – kunskapskravet, försiktighets- och produktvalsprincipen, som gäller
för verksamhetsutövare. Produktvalsprincipen innebär bl. a. skyldighet att undvika att
använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras
medföra risker för människors hälsa eller miljön, i de fall de kan ersättas med produkt som
anses vara mindre farliga. Lagstiftningen är komplex men inte tillräcklig för att nå det
nationella miljömålet giftfri miljö. Dessutom finns brister i efterlevnaden och den kunskap
som behövs. Andra styrmedel och åtgärder är därmed viktiga.
Försiktighetsprincipen från miljöbalken bör vara i fokus
när vi arbetar med åtgärderna i kemikalieplanen.

Flera förordningar och föreskrifter, meddelade med stöd av miljöbalken, reglerar kemikalier
direkt eller indirekt och innehåller ofta regler som bara gäller i Sverige. Exempel är
förordning om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (2012:861), om kosmetiska
produkter (2013:413) och om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901).
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Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-08

§ 27

Kemikalieplanen för Lunds kommun LundaKem

Dnr MN 2017/0038

Sammanfattning
MR dnr 2017.1097.
2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram
underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun.
I arbetet med framtagandet av planen har bland annat representanter från
berörda förvaltningar engagerats.
I förslaget till kemikalieplanen, LundaKem, förtydligas och effektiviseras
planering, arbetet och uppföljningen av kemikaliefrågorna i Lunds
kommun. Fokus för planen är barn och unga i Lunds kommun.
LundaKem har sänts ut på remiss till samtliga berörda nämnder i Lunds
kommun samt ytterligare berörda intressenter och har i relevanta delar
uppdaterats i enlighet med inlämnade remissyttranden.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till
LundaKem – Kemikalieplanen för Lunds kommun samt att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta LundaKem –
Kemikalieplanen för Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-02, dnr MR 2017.1097.31
och MN 2017/0038.56.
Miljöförvaltningens skrivelse 2018-03-02 Sammanställning och
behandling av remissyttranden, dnr MR 2017.1097.32 och MN
2017/0038.57.
LundaKem – Kemikalieplanen för Lunds kommun samt, dnr MR
2017.1097.33 och MN 2017/0038.58.
Remissvar barn- och skolnämnden, dnr MR 2017.1097.34 och
MN 2017/0038.52.
Remissvar VA SYD, dnr MR 2017.1097.30 och MN 2017/0038.48
Remissvar tekniska nämnden, dnr MR 2017.1097.29 och
MN 2017/0038.47.
Remissvar byggnadsnämnden, dnr MR 2017.1097.28 och
MN 2017/0038.45.
Remissvar vård- och omsorgsnämnden, dnr MR 2017.1097.27 och
MN 2017/0038.41.
Remissvar servicenämnden, dnr MR 2017.1097.26 och
MN 2017/0038.42.
Remissvar kommunstyrelsen, dnr MR 2017.1097.25 och
MN 2017/0038.38.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-08

Remissvar socialnämnden, dnr MR 2017.1097.24 och MN 2017/0038.36
Remissvar Lunds Kommuns Fastighets AB, dnr MR 2017.1097.23 och
MN 2017/0038.34.
Remissvar utbildningsnämnden, dnr MR 2017.1097.20 och
MN 2017/0038.30.
Remissvar kultur- och fritidsnämnden, dnr MR 2017.1097.19 och
MN 2017/0038.28.
Remissvar Kraftringen Energi AB, dnr MR 2017.1097.18 och
MN 2017/0038.26.
Remissvar Räddningstjänsten Syd, dnr MR 2017.1097.13 och
MN 2017/0038.51.

Yrkanden
Petter Forkstam (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
med följande tillägg: ”att miljöförvaltningen inkluderar socialnämndens
och vård- och omsorgsnämndens synpunkter i skrivelsen
Sammanställning och behandling av remissyttranden”.
Eleni Rezaii Liakou (S), Carl von Friesendorff (M), Ljiljana Lipovac
(KD), Robert Barnes (L) och Lisa Mari Sundin (C) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Olof Peterffy (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med
följande tillägg: ”att göra följande tillägg till område 1 åtgärd 4.1
Gummiunderlag och konstgräs ’Om möjligt ska alternativa material
såsom kokosflis eller liknande användas vid återfyllnad av
konstgräsplaner’”.

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer därefter proposition på Petter Forkstams (MP) yrkande
om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Ordförande ställer avslutningsvis proposition på Olof Peterffys (V)
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

godkänna förvaltningens förslag till LundaKem – Kemikalieplanen
för Lunds kommun med följande tillägg:

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-03-08

att

miljöförvaltningen inkluderar socialnämndens och vård- och
omsorgsnämndens synpunkter i skrivelsen Sammanställning och
behandling av remissyttranden.

att

göra följande tillägg till område 1 åtgärd 4.1 Gummiunderlag och
konstgräs ”Om möjligt ska alternativa material såsom kokosflis
eller liknande användas vid återfyllnad av konstgräsplaner”.

att

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta
LundaKem – Kemikalieplan för Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

MN 2018/0017

Miljönämnden
Plats och tid

Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2018-03-08 klockan 18.00–20.50

Ledamöter

Petter Forkstam (MP), ordförande
Eleni Rezaii Liakou (S), 1:e vice ordförande
Mathias Thurén (S)
Vlasta Sabljak (S)
Carl von Friesendorff (M)
Johan Thümmel (M)
Ewa Björnberg (MP)
Robert Barnes (L)
Olof Peterffy (V)
Ljiljana Lipovac (KD)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Mari Sundin (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C)

Ersättare

Ludvig Stigsson (S)
Margareta Grip Holmes (S)
Ivan Kruzela (S)
Agneta Mattsson (M)
Maj-Britt Dahlquist (M)
Martin Stockfors (MP)
Bozena Irene Werbart (L)
Peter Hedberg (L)

Övriga

Rolf Erlandsson, Biträdande förvaltningschef
Sabina Lindell, Nämndsekreterare
Tilde Viderström Ahlström, Utvecklingssekreterare
Malin Alnemo, Miljöinspektör, närvarande §§ 24-27
Johanna Sönnergren, Miljöinspektör, närvarande §§ 24-27
Jennie Duvenett, Praktikant, närvarande §§ 24-32

Justerare

Mathias Thurén (S)

Paragrafer

§ 24-37

Plats och tid för justering

13 mars 2018 kl. 08.00, Kristallen, Brotorget 1, sammanträdesrum
Ölandsstenen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

MN 2018/0017

Underskrifter
Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Petter Forkstam (MP)

Justerare

Mathias Thurén (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-08

Paragrafer

§ 24-37

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-14

Förvaringsplats för protokollet

Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Sabina Lindell

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-04-05

Miljöförvaltningen
Miljötillsyn

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

MN 2017/0038.59
MR 2017.1097.36

2018-03-02

Miljönämnden

Malin Alnemo
046 -359 52 68
malin.alnemo@lund.se

LundaKem – Kemikalieplanen för Lunds
kommun
Sammanfattning
2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram
underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun.
I arbetet med framtagandet av planen har bland annat representanter från
berörda förvaltningar engagerats.
I förslaget till kemikalieplanen, LundaKem, förtydligas och effektiviseras
planering, arbetet och uppföljningen av kemikaliefrågorna i Lunds
kommun. Fokus för planen är barn och unga i Lunds kommun.
LundaKem har sänts ut på remiss till samtliga berörda nämnder i Lunds
kommun samt ytterligare berörda intressenter och har i relevanta delar
uppdaterats i enlighet med inlämnade remissyttranden.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till
LundaKem – Kemikalieplanen för Lunds kommun samt att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta LundaKem –
Kemikalieplanen för Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Slutversioner av miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-02 med
tillhörande LundaKem – Kemikalieplanen för Lunds kommun samt
Sammanställning och behandling av inkomna remissvar avseende
LundaKem, dnr MR 2017.1097.36 och MN 2017/0038.59.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-02 med tillhörande
LundaKem – Kemikalieplanen för Lunds kommun samt
Sammanställning och behandling av inkomna remissvar avseende
LundaKem, dnr MR 2017.1097.31-33 och MN 2017/0038.56.
Remissvar barn- och skolnämnden, dnr MR 2017.1097.34 och
MN 2017/0038.52.
Remissvar VA SYD, dnr MR 2017.1097.30 och MN 2017/0038.48
Remissvar tekniska nämnden, dnr MR 2017.1097.29 och
MN 2017/0038.47.
Remissvar byggnadsnämnden, dnr MR 2017.1097.28 och
MN 2017/0038.45.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

046-359 59 81

miljoforvaltningen@lund.se

www.lund.se
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Remissvar vård- och omsorgsnämnden, dnr MR 2017.1097.27 och
MN 2017/0038.41.
Remissvar servicenämnden, dnr MR 2017.1097.26 och
MN 2017/0038.42.
Remissvar kommunstyrelsen, dnr MR 2017.1097.25 och
MN 2017/0038.38.
Remissvar socialnämnden, dnr MR 2017.1097.24 och MN 2017/0038.36
Remissvar Lunds Kommuns Fastighets AB, dnr MR 2017.1097.23 och
MN 2017/0038.34.
Remissvar utbildningsnämnden, dnr MR 2017.1097.20 och
MN 2017/0038.30.
Remissvar kultur- och fritidsnämnden, dnr MR 2017.1097.19 och
MN 2017/0038.28.
Remissvar Kraftringen Energi AB, dnr MR 2017.1097.18 och
MN 2017/0038.26.
Remissvar Räddningstjänsten Syd, dnr MR 2017.1097.13 och
MN 2017/0038.51.

Barnets bästa
Kemikalieplanen syftar till att främja en minskning av exponering av
farliga ämnen med fokus på barn och unga. Detta bidrar vidare till att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö.

Ärendet
2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram
underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun.
Kemikalieplanen beskriver åtgärder, uppföljning och revidering av
planen. Den bidrar med prioriteringar och stöd i kemikaliearbetet i
kommunen och främjar ett systematiskt arbetssätt. Planen konkretiserar
arbetet med att minska kemikaliebelastningen för Lundaborna och
innehåller åtgärder som bidrar till att uppnå flera av målen i LundaEko II.
Speciellt det prioriterade området: ”Minskad kemikaliebelastning” och
målet: 3. ”Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera
exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen”.
Åtgärder har tagits fram tillsammans med representanter för berörda
förvaltningar och enheter.
Miljönämnden beslutade den 7 december 2017 § 99 att skicka
LundaKem på remiss till alla berörda nämnder och intressenter.
Remissinstanserna framförde i huvudsak följande:


Nyttan av att införa åtgärdsprogrammet LundaKem.



Språkliga och redaktionella ändringar.



Ändringar i åtgärder när det gäller tidsåtgång, kostnader samt
förtydligande av ordalydelser.
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MN 2017/0038.59
MR 2017.1097.36

Hantering av konstgräsplaner.

Remissinstansernas synpunkter har beaktats i framtagandet av den
reviderade LundaKem.

Ekonomi
I kemikalieplanen redovisas vem som är ansvarig, uppskattad tidsåtgång,
tidsramar för utförandet och eventuella extra kostnader för de olika
åtgärderna.
Om man bortser från den initiala implementeringen av kemikaliplanen
bedömer miljöförvaltningen att kommunens löpande kemikaliearbete
kommer att förenklas och förbättras utan att det medför några betydande
kostnader för kommunens verksamheter.
Enskilda åtgärder kan dock leda till både ökade arbetstider och högre
kostnader. Flera av åtgärderna är öppet formulerade, så att de enskilda
förvaltningarna själva har möjlighet att utforma planering, omfattning
och genomförande av åtgärden. Det kommer an på respektive förvaltning
som berörs att äska medel vid behov.
Kostnader som kan tillkomma är exempelvis utbyte av material,
föreläsare, lokaler för evenemang och trycksaker. Det finns kostnader
som åtgärder skulle kunna ge upphov till som exempelvis gemensam
databas för kemikalier, men detta måste i så fall föregås av ett specifikt
beslut gällande detta.
Kemikalieplanen ska fungera som stöd i förvaltningarnas ordinarie
kemikaliearbete som bedrivs enligt bland annat arbetsmiljölag,
miljöbalken och LundaEko II. Mycket av arbetet pågår, dock kan
kvaliteten av detta arbete höjas genom planen. Åtgärderna är vidare en
direkt följd av det redan antagna programmet, LundaEko II och verkar
för att nå dess mål. Kemikalieplanen ger även stöd till medarbetare
avseende att jobba enligt miljöledningssystem, miljöpolicy och
byggpolicy.
I LundaEko II understryks följande: ”Att skapa ett hållbart samhälle
medför kostnader, oavsett vilken väg som väljs. Forskning och
erfarenheter visar att ett förebyggande och proaktivt arbete ger de lägsta
kostnaderna, inte bara monetärt utan även ekologiskt och socialt.”
Kemikalieplanen för Lunds kommun bidrar till detta viktiga
förebyggande och proaktiva arbete.

Miljöförvaltningens synpunkter
Kemikalieplanen syftar till att underlätta, systematisera och effektivisera
kemikaliearbetet. Arbetet kommer även att bidra till en samsyn inom
området och öppna upp nya kommunikationsvägar mellan förvaltningar.
Fokus för planen är barn och unga i Lunds kommun.
LundaKem har tagits fram i enlighet med Lund kommuns vision; arbetet
har utmärkts av tillgodoseende av kunskap utifrån, identifiering av nya
lösningar samt följande av goda exempel från andra kommuner.
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Kommunen visar handlingskraft vid antagandet av kemikalieplanen och i
arbetet med den har alla berörda möjlighet att dra nytta av varandras
kompetenser och erfarenheter.
Inkomna synpunkter från nämnder och intressenter har arbetats in i
relevanta delar i LundaKem. Uppskattning av kostnader har uppdaterats
enligt lämnade synpunkter. Delåtgärd 1.4.1, gällande konstgräs, har
uppdaterats i enlighet med kultur- och fritidsnämndens yttrande. Vilket
också tillgodoser servicenämndens synpunkt kring åtgärden. Detta
betyder att ordalydelsen ändras från ”förbud” till ”Tillsvidare inte
anlägga…”. En utredning bör göras för att hitta ett ekonomiskt rimligt
och hållbart alternativ. Dessutom skulle övriga delåtgärder vara
inaktuella om ett verkligt förbud hade genomförts. Miljöförvaltningen
delar kultur- och fritidsnämndens och servicenämndens synpunkter kring
konstgräs.

Miljöförvaltningens ställningstagande
Miljöförvaltningen anser att LundaKem – Kemikalieplanen för Lunds
kommun är färdigställd i enlighet med synpunkter från berörda nämnder
och intressenter och kan skickas till kommunfullmäktige för
fastställande.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

godkänna förvaltningens förslag till LundaKem – Kemikalieplanen
för Lunds kommun.

att

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta
LundaKem – Kemikalieplan för Lunds kommun.

Björn Berséus
Miljödirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Malin Alnemo
Miljöinspektör
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Sammanställning och behandling av
inkomna remissvar avseende LundaKem –
Kemikalieplanen för Lunds kommun

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

046-359 59 81

www.lund.se

miljoforvaltningen@lund.se
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Inledning och bakgrund
Den 7 december 2017 § 99 beslutade miljönämnden i Lunds kommun att remittera
”Lundakem – Kemikalieplanen för Lunds kommun” till samtliga nämnder i kommunen och
övriga intressenter. De instanser som har beretts tillfälle att yttra sig är:
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Renhållningsstyrelsen
Servicenämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Lunds kommuns Fastighets AB
Kraftringen AB
VA SYD
Räddningstjänsten Syd
Länsstyrelsen i Skåne
Utbildningsnämnden
En sammanställning av remissinstansernas synpunkter och förslag på ändringar finns i detta
dokument samt miljöförvaltningens kommentarer på dessa. Efter remisstidens utgång har alla
utom Länsstyrelsen Skåne och renhållningsstyrelsen yttrat sig.
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Synpunkter och förslag
Kultur- och fritidsnämnden
Område 1 Bygg, underhåll och anläggning
Åtgärd 4. Gummiunderlag och konstgräs
”Kultur- och fritidsnämnden föreslår att den delåtgärd som idag beskrivs som: ’Förbjuda
nyetablering och minska befintlig användning’ med ’Tillsvidare inte anlägga några nya
konstgräsplaner och minska inköp av granulat genom ökad återanvändning av redan befintlig
sådan’. Detta då det i dagsläget inte finns någon plan för hur redan anlagt gräs skall ersättas
och vad som är ett ekonomiskt och hållbart rimligt alternativ. Återanvändningen av granulat
sker redan idag genom uppsamling i sedimentationsfällor (silsystem) vid dagvattenbrunnar
samt vid uppsamling vid snöröjning.
Som indikator för samma åtgärd föreslår kultur- och fritidsnämnden att indikatorn: ’minskad
användning i %’ skall ersättas med ’minskat inköp i %’. Detta med anledning av att en
minskad användning av väl fungerande fotbollsplaner kan motarbeta redan befintliga mål för
ökad tillgänglighet och folkhälsa. En minskad användning är dock möjlig längre fram då
eventuella alternativ är tillgängliga, men är enligt kultur- och fritidsnämnden, ett alltför
ambitiöst mål redan 2018.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Miljöförvaltningen ändrar formulering av åtgärd enligt kultur- och fritidsnämndens
kommentar till ”Tillsvidare inte anlägga några nya konstgräsplaner och minska inköp av
granulat genom ökad återanvändning av redan befintlig sådan. Om möjligt ska alternativa
material såsom kokosflis eller liknande användas vid återfyllnad av konstgräsplaner.”.
Miljöförvaltningen ändrar indikatorn till ”minskat inköp i ton” och ”anlagd gummiasfalt i
m2”.

Område 2 Förskola och Skola
Åtgärd 1. Uppdatera rutiner. Delåtgärd 1.
”Kultur- och fritidsnämnden föreslår att den delåtgärd, som idag beskrivs som: ’upprätta
övergripande standardrutin för städning’ skall ersättas med ’upprätta övergripande
standardrutin för städning i samverkan med berörda förvaltningar’. Detta då samma lokaler
används av olika förvaltningar och en gemensam rutin är önskvärd. ”
Miljöförvaltningens kommentar:
Miljöförvaltningen ändrar åtgärden efter kultur- och fritidsnämndens förslag.
Åtgärd 2. Håll Sverige rent - kemikalier. Delåtgärd 3.
”Kultur- och fritidsnämnden anser att åtgärd 2.2.3, gällande att använda HSR-material (HSR
står för Håll Sverige Rent) i lämplig fritidsverksamhet, inte är helt förenligt med det uppdrag,
som idag gäller för en stor del av den verksamhet, som nämnden ombesörjer. Som exempel
kan nämnas det uppdrag som fritidsledarna skall arbeta efter i den öppna verksamheten, där
det tydligt är det informella lärandet, som står i fokus. Dock ser kultur- och fritidsnämnden
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positivt på åtgärden att utbilda miljöombud i kemikaliefrågor, vilka vidare kan använda HSRmaterial som medel i sitt arbete för att skapa en kemikaliesmart verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska fråntas ansvar avseende
åtgärd 2.2.3.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Miljöförvaltningen anser att fritidsverksamheter kan använda Håll Sverige rents material, eller
liknande, i den utsträckning de önskar och när det är lämpligt. Åtgärden är korrigerad i
kemikalieplanen.
Åtgärd 3. Utrensning.
”Kultur- och fritidsnämnden önskar erhålla klarhet i vilka lokaler, som skall kartläggas för
utrensning enligt delåtgärd nr 3. Återigen är det ordvalet ’fritidsverksamheter’ som
problematiserar tolkningen och gör åtgärden en aning diffus. Som tidigare nämnts önskar
kultur- och fritidsnämnden ersätta ordvalet ’fritidsaktiviteter’ med ’kultur- och
fritidsverksamheter’.”
Miljöförvaltningens kommentar:
För att tydliggöra har miljöförvaltningen lagt till en definition av fritidsverksamheter i
kemikalieplanen enligt följande: ”Fritidsverksamheter omfattar både fritidshem och öppna
fritidsverksamheter som kommunen anordnar”.
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Utbildningsnämnden
Område 1 Bygg, underhåll och anläggning
Åtgärd 1. Kontroll över kemikalieanvändning
”Utbildningsnämnden önskar dock att det inom Område 1, åtgärd 1, som behandlar kontroll
av kemikalieanvändning, skall tilläggas en delåtgärd som innefattar en översyn av upphandlad
tjänst av säkerhetsdatablad. I.dag har ett flertal skolor själva köpt in en databas som heter
Antivenena.
Utbildningsnämndens föreslår att denna upphandling ses över och eventuellt att tjänsten
upphandlas centralt.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Utbildningsnämnden har lagts in som samverkande i denna åtgärd och får därmed delta i
upphandlingen, därmed blir det ingen egen delåtgärd.
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Servicenämnden
Område 1 Bygg, underhåll och anläggning
Åtgärd 1. Kontroll över kemikalieanvändning
”Förvaltningen tycker åtgärden att ha en gemensam kemikalielista är bra men ställer sig
frågande till att den är placerad under område bygg, underhåll och anläggning. Det
förekommer kemikalier inom alla verksamheter inte bara inom bygg, underhåll och
anläggning.
Serviceförvaltningen och Lunds Renhållningsverk har redan ett gemensamt kemikalieprogram
och det kvarstår en del arbete innan det fungerar helt rutinmässigt. Förvaltningen deltar gärna
i upphandlingen av ett kommungemensamt datasystem. Förvaltningen är även positiv till att
delta i utredning av databasen om det innebär att förvaltningens erfarenheter från nuvarande
system då kan vara till användning och det finns möjlighet att säkerställa så det redan utförda
arbetet inte behöver göras om. Däremot anser förvaltningen att det är mer lämpligt att
miljöförvaltningen har huvudansvar för delåtgärderna.
Ekonomiska konsekvenser:
Idag kostar det serviceförvaltningen ca 15 tkr per år för licensen och för uppläggning av nya
kemikalier. Inga ytterligare kostnader tillkommer enligt kemikalieplanen.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Servicenämnden använder troligen mest kemiska produkter inom sin verksamhet och har
dessutom en egen databas, därmed anser miljöförvaltningen att åtgärden ska placeras under
område 1.
Miljöförvaltningen anser att den som använder mest kemiska produkter rimligen ska vara
ansvarig för kemikalielistan och att respektive förvaltning är ansvarig för sin egen. Det är
omöjligt för miljönämnden att vara huvudansvarig för den här åtgärden då det kommer i
konflikt med förvaltningens uppgift som tillsynsmyndighet. Miljöförvaltningen ser positivt på
att servicenämnden vill delta i upphandlingen då de har erfarenhet.
Ekonomiska konsekvenser:
Enligt kemikalieplanen ska det utredas om det är nödvändigt att köpa in kemikaliedatabas för
alla. Därefter behövs det ett beslut om det blir en upphandling av en ny databas eller ej.
Kostnaderna för kemikaliedatabasen är beroende av upphandlingen och går inte att uttala sig
om i nuläget.
Åtgärd 2. Upphandlingskrav, bygg
”Förvaltningen tycker åtgärden att ställa kemikaliekrav vid upphandling är bra och det görs
redan vid nybyggnad. Det går bra att i upphandlingen ställa krav på A och B produkter enligt
Sunda Hus miljödatabas eller liknande men det förutsätter att det finns en möjlighet att även
godkänna C produkter för att kunna uppnå byggnadens andra krav. Det bör tydliggöras att den
första och andra delåtgärden avser ny- och ombyggnad d.v.s. investering. Vid nybyggnad är
det entreprenören som registrerar byggmaterialen som sedan godkänns av projektledaren. Det
är svårare att ställa och följa upp kraven vid underhåll och reparationer utan att det medför
7

Miljöförvaltningen
Miljöskydd

Skrivelse

8 (23)
Diarienummer

2018-03-02

MR 2017.1097.36
MN 2017/0038.59

extra administrativt arbete. Det innebär att andra krav och rutiner än vid nybyggnad eventuellt
får tas fram vilket kräver mer tid men bör rimligen kunna göras innan 2020.
Förvaltningen har svårt att se vilka ytterligare krav som kan ställas som ’…
tilldelningskriterier utöver baskrav, för att driva marknaden framåt’. Används Sunda Hus
kriterierna så omarbetas de regelbundet för att just driva marknaden framåt genom att ställa
ökade krav.
Förvaltningen bör inte stå med på delåtgärden att ’Ställa krav tidigt i processen vid
markanvisning och exploateringsavtal’, eftersom det inte ingår i förvaltningens uppdrag.
Ekonomiska konsekvenser:
Kostnaden för entreprenörens registreringsarbete vid nybyggnad ingår redan idag i
investeringsutgiften.
Genom att tekniska förvaltningen och Lundafastigheter enligt planen även ska ställa
upphandlingskrav vid entreprenader, reparation och underhåll så kommer det kräva mer intern
och extern administrationstid för att följa upp kemikalier både inom Lundafastigheter och
inom Markentreprenad. Delar av Markentreprenads kostnader kommer förmodligen att
vidarefaktureras och därmed belasta Tekniska förvaltningens eller Lundafastigheters
investeringsutgifter. Hur mycket administrationstid det kommer att krävas är svårt att beräkna
i dagsläget.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Miljöförvaltningen instämmer med servicenämnden och ändrar åtgärden så att C-produkter
ska kunna godkännas för att uppnå andra krav i byggnaden. Miljöförvaltningen instämmer
även i att det ska förtydligas att första och andra delåtgärden avser nybyggnad och
ombyggnad. Åtgärden förtydligas i kemikalieplanen.
Det finns redan en delåtgärd i kemikalieplanen under område 1 åtgärd 2 om att upprätta rutin
för att ställa krav vid underhåll och reparationer till år 2020. Miljöförvaltningen anser att
ställa ytterligare krav för att driva marknaden framåt är en relevant åtgärd att ha med i
kemikalieplanen men behöver inte ställas i alla upphandlingar. Åtgärden kan användas där det
är möjligt.
Servicenämnden kommer att tas bort som ansvarig för åtgärden om att ställa krav tidigt i
processen vid markanvisning och exploateringsavtal.
Ekonomiska konsekvenser:
Miljöförvaltningen instämmer i att det är svårt att uppskatta tiden i nuläget. Däremot är
uppföljning en del av upphandlingen och bör ingå i ordinarie arbetstid. Om åtgärden leder till
behov av utökad arbetstid är osäkert i nuläget och beror på hur uppföljningen görs.
Åtgärd 3. Utemiljö - Delåtgärd 1. Maskinanvändning
”Servicenämnden ställer sig frågande till hur delåtgärden minskad maskinanvändning rent
praktiskt ska mätas och vad alternativet till maskiner är. Delåtgärden kunde istället vara att
ersätta bensin och dieseldrivna maskiner med eldrivna, men det ingår redan i LundaEko II mål
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’Minsta möjliga klimatpåverkan’ och delmål ’Den kommunala organisationen ska vara
fossilbränslefri senast 2020’.
Ekonomiska konsekvenser:
Innebär minskad maskinanvändning att mer manuellt arbete ska utföras så kommer det öka
personalkostnaderna betydligt för att kunna utföra de tjänster vi gör idag.
Förvaltningen anpassar redan idag materialen på de ytor där små barn vistas eller där det ska
odlas. Därför önskas en tydlighet i vilka situationer andra material ska användas, för det kan
bli mycket kostsamt att alltid välja icke impregnerade material till exempelvis uteklassrum,
utomhusscener och uteplatser.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Miljöförvaltningen ändrar åtgärden i enlighet med servicenämnens kommentar. Prioriterade
områden är specificerade i kemikalieplanen på sida 7. Övriga viktiga situationer, där det kan
vara viktigt att använda denna åtgärd, får förvaltningen själv planera för utifrån deras budget
och arbetstid.
Ekonomiska konsekvenser:
Miljöförvaltningen är medveten om att manuellt arbete ger en högre kostnad. Andra metoder
bör därmed användas först och främst på prioriterade områden.
Miljöförvaltningen vill inte specificera i kemikalieplanen om material utan anser att frågan
kan diskuteras i den förvaltningsövergripande kemikaliegrupp som ska starta i samband med
kemikalieplanen.
Åtgärd 4. Gummiunderlag och konstgräs
”Förvaltningen tycker åtgärden är mycket bra och högaktuell. Serviceförvaltningen har anlagt
gummiunderlag och konstgräs på uppdrag åt andra förvaltningar. Det förekommer
gummiunderlag på några skolgårdar som förvaltningen ansvarar för och det är främst för att
göra dem tillgängliga men även där det är hårt slitage. Ska gummiunderlagen bytas ut när de
är avskrivna så kommer det inte ske någon minskning under 2018. Indikatorn ’Minskad
användning i %’ bör förtydligas i förhållande till vad eller helt enkelt strykas.
Delåtgärden att ta fram en rutin för underhåll av gummiunderlag och konstgräs är angeläget
och förvaltningen förslår därför att åtgärden tidigareläggs till 2018. Föreslår även att
senarelägga åtgärden att förbjuda och minska användningen till 2019 då alternativen är
utredda, istället för tvärtom.
Ekonomiska konsekvenser:
Det framgår inte i planen att utbyte av befintliga gummiunderlag ska göras innan de avskrivs
och i takt med underhållsplanen, vilket i så fall inte innebär ökade kostnader. Däremot är det
svårt att bedöma vad de alternativa materialen med samma funktionalitet kommer att kosta.
Däremot har förvaltningen en personalkostnad för att ta fram utredningen och 80 timmar för
kommunen tror förvaltningen är lågt räknat.”
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Miljöförvaltningens kommentar:
Miljöförvaltningen kommer att ändra indikator från ”minskad användning i %” till ”minskat
inköp i ton” och ”anlagd gummiasfalt i m2”.
Åtgärden kommer att omformuleras till att ’Tillsvidare inte anlägga några nya konstgräsplaner
och minska inköp av granulat genom ökad återanvändning av redan befintlig sådan. Om
möjligt ska alternativa material såsom kokosflis eller liknande användas vid återfyllnad av
konstgräsplaner.’, men ha kvar tidsplanen till 2018.
Delåtgärden att ta fram en rutin för underhåll av gummiunderlag och konstgräs kommer att
tidigareläggas till år 2018.
Det finns upprättade grupper med berörda förvaltningar som jobbar med hantering av
konstgräs och gummiunderlag och alternativ till dessa.
Ekonomiska konsekvenser:
Kostnaderna för åtgärden är reviderad enligt uppgifter från serviceförvaltningen.
Åtgärd 5. Verktyg
”Förvaltningen föreslår att åtgärd Verktyg tas bort från kemikalieplanen då åtgärderna delvis
finns med under andra åtgärder. Om åtgärden ska vara kvar så föreslås att ordet ’verktyg’
ändras, då det kan uppfattas som fysiska verktyg inom området Bygg, underhåll och
anläggning.
Förvaltningen förstår inte vad som avses med Teknisk handbok, vilka projektanvisningar som
saknas och vad de ska innehålla. Föreslår därför istället en delåtgärd som innebär att
kemikalier ska inkluderas i befintliga rutiner och styrande dokument, samt att flytta den till
åtgärd Utemiljö.
Förvaltningen anser vidare att det inte behövs ytterligare miljö- och kemikalieresurser som
föreslås i kemikaliplanen. Miljösamordnaren har ansvar för miljö- och kemikaliefrågorna och
miljöledningsgruppen består av personer med miljökompetens inom olika
verksamhetsområden. Uppkommer det specifika kemikaliefrågor så ingår det i
kemikalieprogrammets avtal att kunna ställa frågor till deras kemister.
Delåtgärden att anordna föreläsningar och informera om kemikalier anser förvaltningen redan
ingår som åtgärder under ’område 4 Information’.
Ekonomiska konsekvenser:
Då förvaltningen föreslår att åtgärden tas bort så innebär det inga ekonomiska konsekvenser.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Miljöförvaltningen instämmer med att verktyg inte ska användas som namn på åtgärd då det
kan missuppfattas. Åtgärden har ändrats i det nya dokumentet till ”Rutiner och samverkan”
Åtgärden om teknisk handbok har ändrats efter servicenämndens kommentar.
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Miljöförvaltningen tar bort åtgärden om att miljö- och kemikaliekompetens ska finnas inom
serviceförvaltningen och tekniska förvaltningen då detta enligt uppgift från servicenämnden
redan är uppfyllt. I område 1 åtgärd 5 ska förvaltningarna samarbeta, miljöförvaltningen anser
att man kan arbeta med åtgärden som tagits bort om miljö- och kemikaliekompetens inom
denna åtgärd.
Delåtgärden står kvar under ”Samverkan och rutiner” men åtgärden är ändrad till att ha fokus
på gemensamma möten mellan förvaltningarna.
Åtgärd 6. PVC-golv
”Förvaltningen tycker åtgärd och delåtgärder är bra och förvaltningen har själv tidigare
föreslagit dem i intern handlingsplan för att uppfylla LundaEkos II delmål. Förvaltningens
önskar ett tydliggörande i delåtgärden ’Byte av PVC-golv mot bättre material’ med vad ett
bättre material innebär samt att tillägg ’enligt underhållsplanen’ för att undvika missförstånd.
Ekonomiska konsekvenser:
Ordinarie arbetstid kommer med säkerhet inte att räcka till för en detaljerad inventering.
Dessutom har förvaltningen inte tillräckligt med resurser med den kompetens som krävs för
att kunna utföra inventeringen själva. Det finns inte budgeterade medel för inventeringen
under 2018 men tillförs förvaltningens extra resurser för detta på liknande sätt som ’Inomhus
projektet’ så bör tidsperioden ändras till 2019. Förvaltningen uppfattar att utbyte av plastgolv
ska ske när golvet enligt underhålls-planen ska bytas ut och då medför utbytet inte ökade
kostnader såvida det nya materialet/golvet inte är dyrare i inköp.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Miljöförvaltningen vill inte specificera i kemikalieplanen om vad som är bra material utan
anser att frågan ska diskuteras i den förvaltningsövergripande kemikaliegrupp som ska starta i
samband med kemikalieplanen. Miljöförvaltningen lägger till ”enligt underhållsplanen” för att
förtydliga åtgärden.
Enligt uppgifter från serviceförvaltningen har en översiktlig inventering av golv på förskolor
redan genomförts. Byten av golv ska utföras enligt serviceförvaltningens underhållsplan.
Detta har uppdaterats i kemikalieplanen.
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Tekniska nämnden
Område 1 Bygg, underhåll och anläggning
Åtgärd 1. Kontroll över kemikalieanvändning
”Det föreslås att kommunen ska upphandla och aktivt använda och registrera användningen
av kemikalier som görs i en kemikaliedatabas. Man måste vara medveten om att denna åtgärd
är väldigt resurskrävande. I dagsläget upphandlar Tekniska förvaltningen ett stort antal
entreprenader. Skulle vart och ett av alla kemikalier som används registreras i en gemensam
databas kommer detta att ta mycket tid från övriga arbetsuppgifter. Här måste kommunen
väga nyttan mot de resurser som krävs för att ajourhålla databasen.

Antagen tidsåtgång bedöms inte vara rimlig. Se sista raden där det anges att alla kemikalier
ska registreras in av respektive förvaltning, detta beräknas ta 120 h, d v s 3 veckor. Hur har
man kommit fram till denna tidsåtgång? En entreprenad kan hantera många olika kemikalier.
Vem ska registrera in dessa till databasen? Ska man registrera in använda mängder? Varför är
det inte tillräckligt att entreprenörerna har sina egna kemikalielistor?
Enligt 2 kap. 4 § miljöbalken ska verksamhetsutövare undvika att använda kemiska
produkter/ämnen som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de
kan ersättas med produkter/ämnen som kan antas vara mindre farliga. Vilka kriterier som
gäller för att bedöma kemikaliers farlighet framgår av Reachförordningen. För den enskilde
verksamhetsutövaren är det dock ofta svårt att avgöra vilka produktval som är bra eller dåliga
med hänsyn till miljön. En hjälp kan vara att välja miljömärkta produkter när sådana finns. Ett
verktyg är Basta där leverantörer kan lägga in produkter som de anser uppfyller kriterierna.
Ett annat är Byggvarubedömningen som har samma bedömningskriterier som Basta. Här
hittar man även mall för byggvarudeklarationer. Ett tredje är Sunda hus Miljödata, vilket är
Sveriges största databas för värdering av byggmaterial.
Verksamhetsutövaren behöver inte själv göra en bedömning utifrån kriterierna, vilket är en
fördel.
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis att istället för att lägga ner mycket resurser inom
åtgärd 1 istället ta fram gemensamma kemikaliekrav enligt Åtgärd 2. Upphandlingskrav,
bygg. Det kommer ändå att krävas resurser till att följa upp kraven.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Miljöförvaltningen instämmer i att kemikalier i en entreprenad inte ska läggas in i
kommunens databas. Åtgärden syftar till att kemikalier som kommunen hanterar själv i sin
egen verksamhet ska registreras i kemikaliedatabasen. Det kan nämnas att
verksamhetsutövaren har ett kunskapskrav också enligt miljöbalken.
Åtgärd 2. Upphandlingskrav, bygg
”Delåtgärd ”Definiera gemensamma krav att använda vid upphandling”.
Ändra målet till ”Definiera gemensamma kemikaliekrav att använda vid upphandling av
entreprenader”.
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Flytta upp sista raden, d v s ange i åtgärden att specifika krav bör tas fram för att omfatta krav
för drift och underhållsentreprenader.
Det är inte rimligt att samtliga fyra delåtgärder bedöms genomföras med dagens resurser,
vilket är en utmaning.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Åtgärden och delåtgärden är ändrad delvis i enlighet med tekniska nämndens kommentar.
Det står tekniska nämnden fritt att ta fram specifika krav som omfattar drift- och
underhållsentreprenader. Förslaget är alltför detaljerat för att ingå i kemikalieplanen.
Arbete med kemikalieplanen får prioriteras och planeras in inom verksamheten efter
möjlighet och omfattning.
Åtgärd 3. Utemiljö
”Förvaltningen förstår inte fullt ut åtgärden. Vad avses med ”Minskad maskinanvändning
inom prioriterat område”?
Förvaltningen ser det inte som realistiskt med minskad maskinanvändning, däremot arbetar
förvaltningen fortsatt med miljövänligare alternativ av maskiner och fordon för att minska
utsläpp/bränsleförbrukning för minskad klimatbelastning.
En minskning av ogräsättika kommer att påverka användningen av termisk respektive
mekaniska ogräsbekämpning och därmed bränsleåtgång. Vad avses med delåtgärden?”
Miljöförvaltningens kommentar:
Åtgärden är ändrad i enlighet med servicemännens kommentar till ”Ersätta bensin och
dieseldrivna maskiner med fossilbränslefria alternativ, (exempelvis eldrivna).”.
Åtgärden syftar till att minska kemikalieanvändning.
Åtgärd 4 Gummiunderlag och konstgräs
”Delåtgärd 1. I åtgärderden föreslås i ett första steg att minska användningen och att utreda
alternativ.
Problematiken är viktig att komma tillrätta med. I planen föreslås att befintlig användning ska
minskas. Vad avses? Ska befintliga anläggningar, typ lekplatser, rivas? Ej rimligt med
tidsperiod 2018 med tanke på efterföljande delåtgärder i form av utredning, kravställande och
framtagande av rutiner som ligger i tidsperiod 2019. Utredning och framtagande av rutiner
bör komma före åtgärd.
Delåtgärd 2-4:
Orimligt kort tidsåtgång för dessa arbeten (utredning, kravställande samt framtagande av
rutiner.)”
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Miljöförvaltningens kommentar:
Befintliga lekplatser ska inte rivas utan användningen av gummiasfalt minskas. Arbetsgrupper
för att utreda alternativ till konstgräs och gummiunderlag har upprättats och jobbar därmed
redan med frågan. Åtgärden är tidigarelagd till 2018 .
Sammanfattning
”Kemikalieplanen är ambitiös och i många stycken bra. Tekniska förvaltningen måste dock
vara tydlig med att föreslagna åtgärder är mycket resurskrävande och inte kommer att kunna
hanteras med dagens resurser. Vissa förslag tycker förvaltningen inte heller är optimala
utifrån miljönytta och resurseffektivitet, se ovan.
Kemikaliefrågorna är komplexa och kräver kunskap. Förvaltningen förordar en samlad
spetskompetens inom kommunen före att alla förvaltningar bygger upp sin egen. Självklart
ska dock en grundläggande kompetens finnas ute i verksamheterna. Förvaltningen ifrågasätter
därför starkt att vi ska ansvara för och bekosta föreläsningar kring kemikalier, åtgärd 5.4.
Det är viktigt att ansvar läggs på den i kommunen som är mest berörd. Att tekniska
förvaltningen gjorts ansvarig för arbetet med åtgärder inom område 4, Gummiunderlag och
konstgräs, är anmärkningsvärt med tanke på att de stora negativa miljöeffekterna torde
komma från konstgräsytor. Ytor som inte förvaltningen hanterar.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Syftet med delåtgärd 5.4 är att förvaltningarna ska samarbeta kring frågan. Åtgärden är
förtydligad i dokumentet.
Tekniska nämnden har anlagt lekplatser med gummiunderlag som är högst relevant inom
arbetet med mikroplaster.

14

Miljöförvaltningen
Miljöskydd

Skrivelse

15 (23)
Diarienummer

2018-03-02

MR 2017.1097.36
MN 2017/0038.59

Kommunstyrelsen
Disposition
”Kemikalieplanens disposition är dock svår att överblicka. En omstrukturering av
dispositionen där inledning med bakgrund, mål, syfte, avgränsningar och prioriteringar
kommer först och därefter åtgärder skulle underlätta för berörda att ta del av LundaKems
innehåll. Kemikalieplanen skulle även vinna på att kortas ner, exempelvis genom att
hänvisningar till nationella styrdokument tas bort.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Miljöförvaltningen har beaktat dispositionen av LundaKem som kommunstyrelsen föreslår.
Förslaget lämnas utan åtgärd, då planen är en åtgärdsplan och därför har tyngdvikten lagts på
åtgärds-delen.
Dokumentet kommer eventuellt kortas ner i en annan version alternativt även ges ut i en
förkortad version senare.

Arbetsområden, delområden och åtgärder
”De olika arbetsområdena har inom sig ett antal delområden. Varje delområde har en kort
förklarande text om vad som ska göras eller uppnås. Därefter följer inom varje delområde 510 detaljerade åtgärder som riktar sig direkt till olika verksamheter, som exempelvis
upphandlingsenheten. Texterna inom respektive delområden bör omformuleras och utvecklas
till vad som ska uppnås inom delområdet. Då kan åtgärderna tas bort eller anges som exempel
på möjliga åtgärder. De föreslagna åtgärderna är mycket detaljerade. I vissa fall skulle flera
åtgärder kunna sammanfattas i ett mer övergripande åtgärdsförslag.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Syftet med kemikalieplanen är att verka som en åtgärdsplan för redan existerande mål i
LundaEko II. Att fabricera ytterligare nya mål blir därmed överflödigt då det redan finns
framtagna mål som kommunen ska jobba mot. Detaljerade åtgärder underlättar och tydliggör
arbetet för berörda nämnder och styrelser med kemikalieplanen och för att nå målen i
LundaEko II.

Ansvar
Kemikalieplanen bör ha en tydlig och korrekt ansvarsstruktur. Kemikalieplanen bör därför
endast peka ut ansvarig nämnd eller styrelse och inte som i förslaget rikta ansvar direkt
gentemot verksamhet eller förvaltning.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Miljöförvaltningen instämmer med kommunstyrelsen och uppdaterar kemikalieplanen efter
förslaget.

Ekonomi
”Kemikalieplanen anger en mängd olika åtgärder som förväntas genomföras av olika delar av
Lunds kommuns organisation. Särskilt inom områdena Bygg, underhåll och anläggning och
Upphandling kan planen komma att medföra avsevärda kostnader. En kostnadsbedömning bör
göras av de angivna åtgärderna. Planen förväntas antas i kommunfullmäktige under senvåren
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2018, vilket gör att nämnderna har svårt att ta upp kostnader i sina EVP-skrivelser inför 2019.
Kommunstyrelsen ansvarar eller är delansvariga för sammanlagt 14 åtgärder. Tidsåtgången
för dessa är bedömd till ungefär 400 till 500 timmar utöver de som anges kunna genomföras
inom ordinarie verksamhet. Kommunkontoret anser att detta är en alltför låg värdering av den
arbetsinsats som krävs. Till det anges att en ny tjänst ska inrättas inom upphandlingsenheten.
Upphandlingsenheten är en resultatenhet som arbetar utifrån beställningar. Vem som ska
bekosta en extra tjänst framgår inte i planen.”
Miljöförvaltningens kommentar:
I försättsbladet till kommunfullmäktige och i bilaga 1 i kemikalieplanen utvecklar och
definierar miljönämnden kostnadsbedömningen som gjorts för kemikalieplanen.
Åtgärden i kemikalieplanen menar att upphandlingen ska öka miljökompetensen inom den
egna enheten, det behöver inte betyda att en ny tjänst ska tillsättas. Det kan istället innebära
utbildning av befintlig tjänst. Åtgärden nämner också möjligheten att upprätta rutin med
miljökompetens utanför den egna enheten. Åtgärden har förtydligats i kemikalieplanen.

Uppföljning
”Kemikalieplanen ska säkra att kommunen arbetar mot en minskad kemikaliepåverkan.
Uppföljningen bör då fokusera på effekterna av åtgärderna istället för som i förslaget en
uppföljning av om åtgärden genomförts.
Kommunstyrelsen rekommenderar Miljönämnden att såväl kostnad/tidsåtgång som
indikationer läggs som bilagor till planen och sålunda ej underställas fullmäktigebeslut. Det är
positivt att tydliga åtgärder är en del av planen, men detaljnivån skulle kunna ses över.
Kostnaderna för att genomföra förslagen i LundaKem behöver tydliggöras inför ett antagande.
Förslaget inom område ’2. Upphandlingskrav, bygg’ att ’Ställa krav tidigt i processen vid
markanvisning och exploateringsavtal.’ (sidan 9) riskerar att hamna i konflikt med förbudet
mot kommunala särkrav inom byggandet, en dialogform är att föredra.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Miljöförvaltningen förstår syftet med att mäta effekten av åtgärderna men anser att det blir för
dyrt och för svårt att genomföra.
Miljöförvaltningen instämmer med kommunstyrelsen att detaljer till åtgärderna ska
förtydligas i bilagorna istället för i dokumentet.
Kostnaderna för att genomföra förslagen i LundaKem tydliggörs i försättsbladet till
kommunfullmäktige och i bilaga 1 i kemikalieplanen.
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Åtgärden ska givetvis följa gällande lagstiftning. Tillägg har gjorts med ”i enlighet med
Boverkets byggregler”. ”Ställa krav” innebär inte att det ska ställas krav som går utöver
gällande tekniska egenskapskrav utan innebär endast ett förtydligande om att det finns
bestämmelser kring kemikalieanvändning. Att det är fördelaktigt att det tas med tidigt i
processen och att det är tekniska nämnden som ansvarar åtgärden. Om krav ställs i avtal som
går utöver gällande lagstiftning så blir följden endast att kraven blir utan verkan, se kapitel 8 i
Plan- och bygglagen.
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Barn- och skolnämnden
Område 1. Delåtgärd 6 PVC-golv
Ansvar
”Ovan beskrivs åtgärder för att inventera, utreda och byta ut PVC-golv i
förskoleverksamheterna. I denna åtgärdsplan önskar barn- och skolförvaltningen att det
tydligare framgår vilken roll och vilket ansvar förvaltningen har i förhållande till
serviceförvaltningen som står som huvudansvarig för delåtgärderna. Eftersom barn- och
skolförvaltningen inom den egna organisationen inte själva har den kunskap som krävs för att
inventera och utreda golvmaterial föreslår förvaltningen att det tydligare framgår i
åtgärdsplanen vem det är som skall stå för utredningen och vilken roll barn- och skolnämnden
har. Till sist önskas det också tydligare framgå på vilken nivå ansvarsdelegationen kommer att
landa då det kommer till förvaltningens ansvarsområden.

Målgrupp
Barn- och skolförvaltningen ställer sig frågande till varför åtgärden endast gäller förskolor.
Det finns en full förståelse för att dessa lokaler bör prioriteras men finns det någon diskussion
hur PVC-golv kan påverka även de lite äldre barnen negativt?
Barn- och skolförvaltningen önskar också få klarhet i hur farlig dessa PVC-golv är. Om de
bedöms som hälsoskadliga – kan vi med den kunskap vi har och enligt försiktighetsprincipen
vänta i uppemot 20 år på att byta ut golven i våra förskolor, vilket är ett möjligt scenario
enligt Lundafastigheters ordinarie underhållsplan.

Stopp för nya PVC-mattor
På sidan 7 i LundaKem framgår att ’När kommunen har möjlighet att minska
kemikaliebelastningen vid nybyggnation, renovering, markanvisningar och skötsel samt
anläggning av utemiljöer bör försiktighetsprincipen tillämpas och material som handlas in till
detta bör krav ställas gällande innehåll av miljö- och hälsofarliga kemikalier’.
Enligt naturskyddsföreningen har många kommuner infört totalt PVC-stopp på förskolor.
Barn- och skolförvaltningen föreslår att ett liknande beslut tas i Lunds kommun gällande att
lägga in nya PVC-mattor på förskolor och skolor som byggs eller renoveras.

Ekonomiska konsekvenser
Efter att ha tagit del av serviceförvaltningens tidigare förslag om planerat utbyte av plast och
gummigolv tolkar barn- och skolförvaltningen att utbytet av golv till bättre alternativ skall ske
av serviceförvaltningen och enligt fastställd underhållsplan. Med den information som idag
framgår i LundaKem kan det dock ej uteslutas att denna åtgärd kommer att bli dyr. Det som
förvaltningen önskar få klarhet i är vilka merkostnader ett utbyte av PVC-golv skulle innebära
i form av eventuellt ökad kostnad för underhåll samt ökad totalhyra pga. den eventuella
merkostnaden det skulle innebära. Eftersom det klart ej heller framgår att
serviceförvaltningens ordinarie underhållsplan skall användas vill barn- och skolförvaltningen
även kommentera att utbyte av PVC-golv tidigare än den idag angivna underhållsplanen och
vid oförändrad budget kan komma att leda till att den befintliga verksamheter kan blir
lidande.”
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Miljöförvaltningens kommentar:
Ansvar
Barn- och skolförvaltningen står som samverkande på åtgärden då åtgärden gäller deras
lokaler. Eftersom det är serviceförvaltningen som äger fastigheterna är det dem som har
rådighet över åtgärden och därmed huvudansvaret för att byta ut golven.
Målgrupp
Yngre barn har ett annat beteendemönster än äldre då de befinner sig ofta på golvet och blir
därmed extra utsatta. De är även fysiskt mer känsliga än äldre barn, därmed börjar vi med
förskolorna i denna åtgärd.
Vad gäller PVC-golvens farlighet är det inget akut problem. Effekterna visas dessutom efter
lång tid. Däremot har alla PVC-mattor mjukgörare i sig och troligen någon ftalat som är ett
hormonstörande ämne. Det är inte enbart PVC-mattor som innehåller ftalater eller andra
miljö- och hälsofarliga kemikalier i barnets miljö. Det betyder att alla åtgärder som genomförs
i barnens miljö minskar barnens exponering för möjligt hälsofarliga ämnen. PVC- golven är
bara ett av många.
Stopp för nya PVC-mattor
Upphandlingsåtgärderna för bygg är ett bra verktyg för att nå hit. Dock är förslaget för
detaljstyrt för att ingå som en åtgärd i kemikalieplanen. Förslaget är däremot en bra idé och
kommer att diskuteras i den förvaltningsövergripande kemikaliegrupp som kommer att starta.
Ekonomiska konsekvenser
Det framgår nu att det ska göras enligt serviceförvaltningen underhållsplan. Eventuell
hyreshöjning bör diskuteras med hyresvärden. Kemikalieplanen ska såvitt vi kan se i
dagsläget inte ge upphov till hyreshöjningar då den inte kräver utbyte i snabbare takt än
planerat. Däremot är kostnaderna beroende av vilken matta som väljs istället och där har barnoch skolnämnden möjlighet att påverka.

Område 2. Förskola och skola åtgärd 1 Uppdatera rutiner
Städrutin
”I åtgärden ovan framgår det att barn- och skolförvaltningen skall ’upprätta övergripande
standardrutin för städning’.
Denna delåtgärd föreslår barn- och skolförvaltningen ändras till ’se över och vid behov
uppdatera övergripande standardrutin för städning’ då det idag redan finns en upprättad sådan.
Utrensning
Barn- och skolförvaltningen ser positivt till en systematisering av utrensning av produkter och
material som kan innehålla farliga kemikalier och en översyn av befintliga rutiner för att detta
sköts på ett effektivt och riktigt sätt.
Ekonomiska konsekvenser
För de verksamheter som i dagsläget inte har påbörjat en utrensning kan denna åtgärd
medföra merkostnader i form av arbetstid samt ökade utgifter vid nyinköp av till exempel
leksaker. Enligt inrapporterat underlag till årsrapporten 2017 har olika förskolor kommit olika
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långt i arbetet med att rensa ut till exempel plastleksaker. Vilka ekonomiska konsekvenser
denna delåtgärd kommer att få är därför svår att förutspå.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Städrutin
Åtgärden ändras efter barn- och skolnämndens kommentar.
Utrensning
Kommentaren lämnas utan åtgärd.
Ekonomiska konsekvenser
Miljöförvaltningen instämmer i att det är svårt att förutse kostnader.

Område 3. Upphandling Åtgärd 3 Håll Sverige rent – kemikalier
”I åtgärden ovan framgår att barn- och skolförvaltningen skall använda sig av HSR-material i
sin undervisning.
Eftersom det finns mycket bra material som kan användas i undervisning och HSR endast är
ett av många ser barn- och skolförvaltningen att det ej bör framgå i åtgärdsplanen att HSR och
endast deras material skall ingå i undervisningen. Att kemikaliefrågor skall ingå i
undervisningen framgår redan i befintliga kursplaner, barn- och skolförvaltningen välkomnar
dock att HSR-material kan lyftas fram i LundaKem som ett exempel på verktyg som kan
användas i befintlig undervisning.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Åtgärden har ändrats i kemikalieplanen så att HSR-material eller liknande ska användas i
förskolor, skolor och fritidsverksamheter.

Övriga synpunkter från barn- och skolnämnden
”Sist önskar barn- och skolförvaltningen att det genomgående i LundaKem på ett mer
konsekvent sätt framgår vilket uttryck miljöförvaltningen väljer att använda då det gäller att
beskriva den miljö vi eftersträvar för Lunds kommuns medborgare. Det gäller till exempel
uttrycken: Giftfri miljö, minimera exponering av kemikalier, kemikaliefri miljö osv. Detta för
att de olika uttrycken innebär olika saker och ute i verksamheterna är laddade med olika
värden.
Nu blandas uttrycken i LundaKem vilket kan upplevas som förvirrande.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Miljöförvaltningen har förtydligat begreppen ”Giftfri miljö” och ”minskad
kemikaliebelastning” i kemikalieplanen.
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Lunds Kommuns Fastighets AB
Område 1 Bygg, underhåll och anläggning
”LKF har sedan länge ställt krav på Sunda Hus A eller B-klassning inom vissa
produktgrupper. Att kartlägga och registrera en byggnads alla material och dess placering (dvs
loggbok) är dock ett för omfattande arbete. Omfattningen av en sådan dokumentering och
nyttan bör utredas innan krav ställs i större projekt.
Det bör tydliggöras att kartläggning och registrering av en byggnads ingående material avser
nyproduktion.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Det finns inte några krav på att föra loggbok i kemikalieplanen idag. Det står endast som en
rekommendation i texten till åtgärdsområdet.
Kartläggning och registrering av en byggnads innehåll ska absolut göras vid nyproduktion,
men på sikt vill miljöförvaltningen att detta också ska inkludera renovering och underhåll.

Åtgärd 2. Upphandlingskrav bygg. Delåtgärd 3. Avancerade, spjutspets eller
ytterligare krav som tilldelningskriterier utöver baskrav, för att driva
marknaden framåt.
”LKF ser positivt på att marknaden drivs framåt för att utveckla kemikaliekraven men
skrivningar om spjutsspetskrav som tilldelningskriterier i upphandlingar löper stor risk för att
strida mot Lagen om offentlig upphandling. LKF anser att ett alternativ i stället kan vara att i
samverkansform med berörda branscher hitta utvecklingsområden och testa i pilotprojekt.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Miljöförvaltningen ser positivt på att samverka med berörda branscher, hitta
utvecklingsområden och testa i pilotprojekt. Miljöförvaltningen menar att spjutspetskrav och
avancerade krav kan användas som tilldelningskriterier i upphandlingar där det är möjligt.

Åtgärd 3. Utemiljö - Delåtgärd 1. Maskinanvändning
”Det bör tydliggöras vad som menas med prioriterat område. LKF menar att minskad
maskinanvändning kan leda till ökad kemikalieanvändning, t.ex. gällande ogräsbekämpning.
LKF arbetar med målsättningen att.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Prioriteringar inom området är angivna i kemikalieplanen på sida nummer 7. Åtgärden är
omformulerad till: ” Ersätta bensin och dieseldrivna maskiner med fossilbränslefria alternativ,
exempelvis eldrivna.”.

Åtgärd 4. Gummiunderlag och konstgräs
”LKF har använt gummiunderlag på lekplatser främst av tillgänglighetsskäl. Första
delåtgärden om förbud mot nyetablering strider mot tredje delåtgärden om kemikaliekrav på
konstgräs och gummiunderlag i det fall de behöver användas.
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LKF anser att utredning kring alternativ först bör genomföras innan beslut om förbud tas.
LKF anser också att åtgärder för att minska befintlig användning bör ske i samband med att
underlaget ändå ska bytas ut, alternativt att aktuellt material dokumenterats som
miljöskadligt.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Åtgärden om att förbjuda konstgräs är ändrad till att ”Tillsvidare inte anlägga några nya
konstgräsplaner och minska inköp av granulat genom ökad återanvändning av redan befintlig
sådan. Om möjligt ska alternativa material såsom kokosflis eller liknande användas vid
återfyllnad av konstgräsplaner.”. Det finns upprättade grupper med berörda förvaltningar som
jobbar med hantering av konstgräs och gummiunderlag samt alternativ till dessa.
Åtgärden syftar inte till att riva upp befintliga underlag utan att precis som LKF beskriver så
ska andra alternativ användas vid behov av renovering eller vid nyetablering.

Åtgärd 6. PVC-golv
”LKF har genomfört en inventering (2016) avseende golvmattor och ljuskällor inom
förskolor. ”
Miljöförvaltningens kommentar:
Informationen lämnas utan åtgärd i kemikalieplanen.

Område 2 Förskola och skola
”En mall för kravställande avseende material i nyproducerade förskolor bör tas fram.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Lämnas utan åtgärd i planen. Miljöförvaltningen tar med kommentaren i arbetet med
kemikalieplanen.

Område 3 Upphandling
”Upphandling bör förtydligas med att det inte avser upphandlingar som innefattas av de
Upphandlingar som ingår under Område 1 :2 Bygg sidan 9.

Åtgärd 1. Kemikaliekrav vid upphandling
Kemikaliekrav vid upphandling, ’Ställa kemikaliekrav vid upphandling’: Bör omformuleras
till ’Ställa kemikaliekrav i relevanta upphandlingar’.”
Miljöförvaltningens kommentar:
Miljöförvaltningen anser att det alltid är relevant att ställa kemikaliekrav vid upphandling,
åtminstone alltid beakta kemikaliekrav vid upphandlingar. Miljöförvaltningen förtydligar i
åtgärden att det inte rör byggområdet.
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Övergripande synpunkter
Socialnämnden
”Att miljöer som barn vistas i dagligen och en mindre kemikaliebelastning i samhället är helt i
linje med socialförvaltningens synsätt. Arbeten med att registrera kemikalier pågår redan och
det finns ett behov av att samverka mer med upphandlingsenheten. Socialförvaltningen ställer
sig positiva till remissen för kemikalieplanen.”

Vård- och omsorgsnämnden
”Vård- och omsorgsnämnden har inte ansvar för någon egen delåtgärd i planen. Det finns
däremot en åtgärd som alla förvaltningar och enheter är ansvariga för. Det är att alla
kemikalier ska registreras av respektive förvaltning.
Vård- och omsorgsförvaltningen instämmer i förslaget till kemikalieplan.”

VA SYD
”Överlag är det ett väl genomarbetat material som täcker många områden. Positivt är att fokus
ligger på barn och unga. VA SYD har endast några få synpunkter på materialet.
Vad gäller kemiska ämnen och vilka som skall väljas ut är det såväl vettigt som rimligt att
kemikalieplanen utgår från egenskapskriterier istället för listor som riskerar att bli inaktuella.
Dock skulle dessa listor över specifika kemikalier kunna vara ett komplement. Punkt 3 på
sidan 19 är lite otydlig. Det är oklart vad som avses och hur det är menat att utföras. Beroende
på i vilka forum materialet skall presenteras kanske det vore bra att förtydliga denna punkt.
VA SYD bidrar gärna med sin kompetens i de olika arbetsgrupper/konstellationer som
kommer jobba vidare med kemikaliefrågorna inom Lunds kommun.”
Miljöförvaltningens kommentar:
VA SYDs kommentar om punkt 3 på sida 19 kommer inte att åtgärdas i kemikalieplanen men
det kommer att förtydligas under arbetsprocessen. De förvaltningar som berörs av åtgärden
har inte lämnat några synpunkter på detta, därför lämnas den utan åtgärd.

Räddningstjänsten Syd
”Avstår från att yttra sig i frågan.
Vid kartläggningar av giftiga ämnen som kan föranleda stor påverkan vid brand eller utsläpp,
vill vi gärna att Miljöförvaltningen håller oss löpande informerade.”

Kraftringen AB
”Kemikalieplanens åtgärder stämmer väl överens med det arbete Kraftringen bedriver kring
sin kemikaliehantering och Kraftringen vill därför uttrycka sitt stöd för kemikalieplanen.”
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