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Revidering av kemikalieplan för Lunds kommun
LundaKem – Uppdrag om revidering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

uppmana miljönämnden att påbörja en revidering av
LundaKem.

Sammanfattning
Kommunkontoret har under 2020 tillsammans med kommunens
förvaltningar och bolag tagit fram ett nytt förslag på Lunds kommuns
program för ekologiskt hållbar utveckling: LundaEko 2021–2030.
Kommunstyrelsen ges i beslutet om antagande av LundaEko i
uppdrag att se över vilka relaterade styrdokument (som planer,
handlingsplaner, strategier och riktlinjer) som behöver
aktualiseras/revideras med anledning av det beslutade programmet
LundaEko 2021–2030.
I översynen har miljöförvaltningen uppmärksammat att den
kvarvarande giltighetstiden för Lundakem är kort och att
revideringen behöver påbörjas.

Underlag för beslutet



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-06-29 Revidering av
Lundakem – uppdrag om revidering
LundaKem, kemikalieplanen för Lunds kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 27 september 2018

Ärendet
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2021-06-22 ett reviderat program för
ekologiskt hållbar utveckling: LundaEko 2021–2030.
LundaEko har sex prioriterade områden:
1. konsumtion och produktion,
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2.
3.
4.
5.
6.

miljö och hälsofarliga ämnen,
klimat och energi,
boende och närmiljö,
biologisk mångfald och ekosystemtjänster,
yt- och grundvatten.

Kopplat till LundaEko finns flera relaterade planer, handlingsplaner,
och strategier som efter hand behöver revideras och aktualiseras
baserat på programmet.
Kommunstyrelsen ges i antagandet av LundaEko i uppdrag att se
över vilka relaterade styrdokument (som planer, handlingsplaner,
strategier och riktlinjer) som behöver aktualiseras/revideras med
anledning av det beslutade programmet LundaEko 2021–2030.
I översynen har miljöförvaltningen uppmärksammat att den
kvarvarande giltighetstiden för Lundakem är kort och att
revideringen behöver påbörjas.

Föredragning
Lunds kommun kemikalieplan har som syfte 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. Kemikalieplanen antogs 2018 med en omfattning av
tre år, 2018–2020. Planen bör revideras minst vart tredje år för att
vara så aktuell som möjligt.

Direktiv för arbetet
Miljönämnden föreslås utifrån en uppföljning av nuvarande plan ta
fram ett förslag till ny kemikalieplan som svarar mot målen i
LundaEko 2021–2030.
Arbetsprocess
Kemikalieplanen föreslås arbetas fram i följande process:




Miljönämnden tar fram förslag till ny kemikalieplan.
Förslaget översänds till kommunstyrelsen som genomför
remissförfarande.
Kemikalieplanen antas av kommunfullmäktige.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret i samråd med
miljöförvaltningen.
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Barnets bästa
Ärendet berör barn. Det övergripande målet för svensk
miljöpolitiken, och grunden i de svenska miljökvalitetsmålen, 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.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef
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