Kemikalieplan för Kungsbacka kommun
Ett av Kungsbacka kommuns prioriterade mål är att minska farliga kemikalier i
kommunens verksamheter. Kemikalieplanen är ett steg mot en mer giftfri kommun.
Den ger en övergripande beskrivning av hur arbetet ska genomföras. Planen pekar ut
vilka typer av ämnen vi ska fasa ut och inom vilka områden vi ska lägga särskilt fokus.
Vi prioriterar barnen

Barn är extra känsliga för påverkan av farliga kemikalier. Skyddar vi barnen skyddar vi även deras framtida
barn, och bidrar till ett långsiktigt folkhälsoarbete. Vi kommer att göra särskilda åtgärder inom förskolan,
där många barn tillbringar mycket tid.
Kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter, till exempel rengöringsmedel, tvättmedel och diskmedel,
ska prioriteras. Dessa produkter måste ha redovisning av innehållet om de är klassificerade som farliga,
vilket gör det möjligt att identifiera och fasa ut farliga ämnen.
Planen innehåller åtgärder

Vi ska dokumentera och byta ut kemiska produkter. Kungsbacka kommun inför ett IT-baserat kemikaliehanteringssystem där alla verksamheter ska dokumentera och redovisa sin användning av farliga
kemiska produkter senast 31 december 2018. I första hand kommer vi att byta ut kemiska produkter som
innehåller särskilt farliga ämnen.
Vi ska ställa krav vid inköp av varor. Vid alla upphandlingar ska vi undvika de värsta ämnena som är utpekade av EU. För vissa produkter ska vi ställa mer långtgående krav: kemiska, hygieniska och kosmetiska
produkter, byggvaror, leksaker, hobbymaterial, möbler, textilier, inredning, städtjänster, livsmedel, material
som kommer i kontakt med livsmedel samt elektriska och elektroniska produkter.
Vi ska ställa krav på byggnadsmaterial. När vi bygger nytt eller underhåller befintliga byggnader ska vi
välja produkter som kan användas under mycket lång tid utan negativ påverkan på människor och miljö.
Om det finns problematiska ämnen i befintliga byggnader kan dessa behöva fasas ut tidigare än enligt
underhållsplan. Ett sådant område är golv med plastmattor i våra förskolor. Dessa plastmattor kommer
att bytas ut under 2017-2021.
Vi ska minska barns exponering för kemiska ämnen. I arbetet med kemikalieplanen har vi tagit fram
ett vägledningsmaterial för förskolorna. På väg mot en giftfri förskola innehåller 34 åtgärder för att göra
förskolorna mer giftfria genom att byta ut olämpliga material och införa goda rutiner. Förskolepersonal
ska få utbildning inom området giftfri förskola. Vi kommer att inventera lekplatser och förskolegårdar för
att kunna fasa ut lekmaterial med farliga kemikalier.
Vi ska inrätta ett kemikalieråd. För att få en bred
praktisk kompetens i arbetet med att fasa ut farliga
ämnen i kommunens verksamheter ska vi inrätta ett
kemikalieråd med representanter från alla förvaltningar. Rådet ska samordna och stötta kemikalie
arbetet.

Ämnen som i första hand ska fasas ut
Cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen
Persistenta, bioackumulerande och toxiska ämnen
Hormonstörande ämnen
Ozonnedbrytande ämnen
Kadmium, kvicksilver och bly samt deras föreningar
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