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Kemikalieplan för Lunds kommun - LundaKem
Sammanfattning
2014 fick miljönämnden 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.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra en
utredning av gummiunderlag och konstgräs med
följande frågeställningar:
- Möjligheten till alternativa material att använda med bibehållen
tillgänglighet,
- Driftskostnader för olika material, undersök kostnaden för såväl
anläggning som driftskostnad,
- Jämföra olika material avseende slitage och möjlig miljö- och
Hälsopåverkan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018
Miljöförvaltningens PM den17 augusti 2018, med matrisbilaga.
Förslag till LundaKem, kemikalieplan för Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 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.
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Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra en
utredning av gummiunderlag och konstgräs med
följande frågeställningar:
- Möjligheten till alternativa material att använda med bibehållen
tillgänglighet,
- Driftskostnader för olika material, undersök kostnaden för såväl
anläggning som driftskostnad,
- Jämföra olika material avseende slitage och möjlig miljö- och
Hälsopåverkan.

Miljöförvaltningens utredning
Miljöförvaltningens utredning visar att det finns alternativ till
konstgräs med granulat som ger samma tillgänglighet. Göteborgs
kommun har exempelvis anlagt konstgräsplaner utan granulat vilket
ger samma anläggningskostnader som med granulat. Driftskostnaderna är däremot inte kända.

Kommunkontorets kommentar
Miljöförvaltningen är med i både den nationella beställargruppen
som drivs av Naturvårdsverket och i Miljösamverkan Skånes projekt
om att reducera mikroplaster ifrån konstgräs. Miljöförvaltningen har
även startat en förvaltningsövergripande grupp där bland annat
kultur- och fritidsförvaltningen, serviceförvaltningen,
kommunkontoret och LKF ingår. Frågan om alternativa lösningar
kommer att följas där.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anta förslaget till LundaKem, kemikalieplan för Lunds kommun

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

Britt Steiner
Planeringschef

