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Plan för att fasa ut farliga kemikalier i barn och 
ungas vardag 
Dnr TFN-2013- 1728    Dpl 2  

 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
Förlänga tiden för nämndåtagandet ”Utarbeta en plan under 2013 för att fasa ut 
användandet av hormonstörande, hälso- och miljöfarliga kemikalier i verksamheter 
som rör barn och unga” till april 2014. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den politiska majoriteten i teknik- och fastighetsförvaltningen, barn- och ungdoms-
förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har tagit initiativ till att utarbeta 
en plan för respektive nämnd ”för att fasa ut användandet av hormonstörande, 
hälso- och miljöfarliga kemikalier i verksamheter som rör barn och unga”. En 
arbetsgrupp, med representanter från teknik- och fastighetsförvaltningen, barn- och 
ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, har bildats och kommit 
överens om att ta fram en gemensam plan för de tre förvaltningarna. Arbetet med 
att ta fram en plan är påbörjad. Uppdraget är komplext då det inte finns entydiga 
svar om vilka ämnen som bör fasas ut och hur. I nuläget inväntar arbetsgruppen 
material från kemikalieinspektionen och miljöstyrningsrådet som ser över vilka 
regler, lagar och miljöaspekter det finns med fokus på kemikalier i förskola och 
skola.  
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 oktober 2013 
Teknik- och fastighetsnämndens protokoll den 17 april 2013, § 8. 
 
 
 
 



Dnr TFN-2013     Dpl sid 2 (3)

 

 

Ärende 
Den politiska majoriteten i teknik- och fastighetsförvaltningen, barn- och 
ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har tagit initiativ till att 
det skall utarbetas en plan för respektive nämnd ”för att fasa ut användandet av 
hormonstörande, hälso- och miljöfarliga kemikalier i verksamheter som rör barn 
och unga”. Planen skall vara klar under 2013. 
 
Då uppdraget getts till flera förvaltningar togs initiativ till att bilda en arbetsgrupp 
av tjänstemän från barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen samt miljöförvaltningen. 
Samtliga ansåg att arbetet bör fortskrida genom ett gemensamt arbete, en 
nämndövergripande plan för förvaltningarna kan bli mer heltäckande och kan 
föreslå effektivare åtgärder.  
 
Gruppen har påbörjat arbetet med en gemensam plan och gruppen har utökats med 
deltagare från kommunledningskontorets upphandlingsenhet.  
Utgångspunkten i gruppens arbete har varit att bena ut vars och ens ansvar, 
undersöka och ta fram information och fakta kring ämnet. Det pågår arbete kring 
kemikalier i barns vardag på många håll i Sverige. Fler kommuner i Värmland och 
landet i övrigt är i starten av ett liknande planeringsarbete. Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Västerås och Helsingborg samarbetar i arbetet med att ta fram en plan för 
respektive stad. Karlstad har nu inbjudits att delta i detta arbete efter kontakt med 
Göteborg och Stockholm. 
 
Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan 
för en giftfri vardag. Handlingsplanen,”En giftfri vardag”, har målsättningen att 
minska antalet gifter barn utsätts för i sin vardag bl. annat genom att påverka 
lagstiftning i EU och nationellt. Miljöstyrningsrådet (MSR) har i sin tur fått i 
uppdrag att hjälpa kommuner att upphandla giftfria produkter. Uppdraget innebär 
att MSR ska göra en förstudie som fokuserar på områdena ”Leka”, Äta” och 
”Sova”. Förstudien beräknas vara klar i december 2013. 
 
Arbetet med att ta fram en handlingsplan är påbörjad. Uppdraget är komplext då 
det inte finns entydiga svar om vilka ämnen som bör fasas ut och hur. 
Förvaltningarna vill betona vikten av att en plan blir noggrant genomarbetad och 
blir ett dokument som kan användas långsiktigt i arbetet med att fasa ut skadliga 
kemikalier. Det är av yttersta vikt att få med resultatet av MSRs förstudie, andra 
städers arbeten och att ha det som ett referensmaterial och utgångspunkt i arbetet 
med framtagandet av en lokal kemikalieplan.  
 
Arbetsgruppen bedömer att en handlingsplan kan vara färdig och presenteras för 
beslut i berörda nämnder i april månad 2014. Förvaltningarna begär således 
gemensamt om anstånd om tid för färdigställd plan för att ”fasa ut användandet av 
hormonstörande, hälso- och miljöfarliga kemikalier i verksamheter som rör barn 
och unga” till april 2014. 
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Samtidigt som arbetet pågår att ta fram en plan för kemikalier pågår teknik- och 
fastighetsförvaltningens planerade inventering av förskolor och skolor för att 
minska farliga kemikalier bland barn och unga. Medel är avsatt till denna 
inventering inom miljö- och klimatmiljonerna. Förvaltningen fortsätter också 
arbetet med att ställa miljökrav i entreprenadupphandlingar där krav på kemikalier 
är en del av miljökraven. 
 
 
 
Hans Wennerholm Maria West 
teknik och fastighetsdirektör tf enhetschef 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Charlotte Wedberg, teknik- och fastighetsförvaltningen  
Maria West, teknik- och fastighetsförvaltningen  
Carina Strandberg, teknik- och fastighetsförvaltningen  


