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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 2 juni 2021                          Dnr KS 2021/3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden ksau den 9 
juni 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Kommunpolis Per Hansson och säkerhetssamordnare Helena 

Berlin kl. 08.30
2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
3. Näringslivschef Henrik Lundblad och tf. planchef Kerstin Torseke-

Hulthén kl. 10.30
- Aktuella näringslivsfrågor, planfrågor och markförsäljning

4. Personalfråga

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 2 juni 2021.
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunstyrelsen

Handläggare: Johan Linander 
Titel: Kanslichef
E-post: johan.linander@tomelilla.se
Telefon:   
Mobil:   

Diarienummer: KS 2020/217

Datum 31 maj 2021

Tjänsteskrivelse intern kontroll 
diarieföring

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna och uppdra åt 
förvaltningen att genomföra en utbildning i diarieföring.

Ärendebeskrivning
I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021 finns följande (riskid 31): ”Risk att 
tjänstemän och verksamheter inte följer anvisningar för diarieföring på grund av 
bristande kunskap vilket kan leda till att handlingar inte upprättas eller diarieförs.”

För att kontrollera detta har kommunstyrelsen beslutat att en stickprovskontroll ska 
göras på tio tjänstemän under en vecka för att kontrollera att inkomna handlingar 
diarieförs korrekt. 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson har beslutat om vilka tio tjänstemän som ska 
ingå i granskningen. HR-chef Johan Lexfors har därefter samverkat detta med 
berörda fackliga organisationer. 

Samtliga tio har informerats om att de ingår i gruppen för stickprovskontroll. Ingen 
har tackat nej till att vara med. Digitaliseringsavdelningen har gett kanslichef Johan 
Linander tillgång till de tio kontrollpersonernas mejlboxar under en vecka, 24-30 maj. 
Dock är det inkommen mejl 17-21 maj som har kontrollerats.
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Det är svårt att dra någon bestämd slutsats av vilken typ av mejl som missas att 
diarieföras. Det är en blandning mellan mejl från allmänheten, från entreprenörer, 
från myndigheter inklusive andra kommuner och från brukare/föräldrar/ombud för 
brukare.

Det är få av de kontrollerade tjänstemännen som har en fullständig rutin för 
diarieföring och allmänt kan slutsatsen dras att kunskapen om vilken inkommen mejl 
som ska diarieföras måste bli bättre. Det krävs en kunskapshöjning om vilka mejl 
som ska diarieföras och hur diarieföringen ska gå till. För detta bör en särskild 
utbildningsinsats göras under hösten 2021. 

Ekonomiska konsekvenser
En digital utbildning under hösten kostar visserligen en del, men med befintligt 
system (Loops) kan det göras inom befintlig budget.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön nämnvärt.

Uppföljning
Det finns anledning att följa upp att diarieföringen genomförs på ett korrekt sätt 
under nästa år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 31 maj 2021.

Rapport diarieföring intern kontroll kommunstyrelsen 2021

Kommunledningskontoret

Johan Linander

Kanslichef
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Beslutet skickas till:

Kanslichef Johan Linander

Kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson
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Rapport diarieföring - Intern kontroll kommunstyrelsen 2021
I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021 finns följande (riskid 31): ”Risk att tjänstemän och 
verksamheter inte följer anvisningar för diarieföring på grund av bristande kunskap vilket kan leda till 
att handlingar inte upprättas eller diarieförs.”

För att kontrollera detta har kommunstyrelsen beslutat att en stickprovskontroll ska göras på tio 
tjänstemän under en vecka för att kontrollera att inkomna handlingar diarieförs korrekt. 
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson har beslutat om vilka tio tjänstemän som ska ingå i 
granskningen. HR-chef Johan Lexfors har därefter samverkat detta med berörda fackliga 
organisationer. 

Samtliga tio har informerats om att de ingår i gruppen för stickprovskontroll. Ingen har tackat nej till 
att vara med. Digitaliseringsavdelningen har gett kanslichef Johan Linander tillgång till de tio 
kontrollpersonernas mejlboxar under en vecka, 24-30 maj. Dock är det inkommen mejl 17-21 maj 
som har kontrollerats. 

Resultat av granskningen
De tio kontrollpersonerna hade totalt ca 1000 inkomna mejl under den kontrollerade veckan. En 
mycket stor andel av dessa är interna mejl som inte ska diarieföras. Ca 20 mejl bedömer jag som 
nödvändiga att diarieföra, men som inte är diarieförda. Ungefär lika många är diarieförda. Exakt vad 
som ska diarieföras är inte svart eller vitt, det finns en gråskala, och ungefär hälften av de mejl som jag 
har bedömt som nödvändiga att diarieföra befinner sig inom denna gråskala. Men det är bättre att 
diarieföra för mycket än för lite.

Två av de kontrollerade personerna hade inget inkommit mejl under kontrollveckan som skulle 
diarieföras, så det är svårt att säga om dessa personer har en tillräcklig rutin för att diarieföra eller inte.

Två av kontrollpersonerna hade diariefört det enda eller de få mejl som skulle diarieföras. I ett fall 
hade hjälp tagits av Tomelilla Direkt. Vilket är bra. 

Två av kontrollpersonerna hade diariefört vissa inkomna mejl, men inte samtliga som borde 
diarieföras.

Fyra av kontrollpersonerna hade få inkomna mejl som borde ha diarieförts, men inget av dessa var 
diarieförda. 

Det finns också interna mejl som har tillfört väsentlig information och därför ska diarieföras senast 
när ärendet avslutas. Min bedömning är att dessa ärenden inte är avslutade och därför har 
kontrollpersonerna ytterligare tid på sig att göra denna diarieföring. Huruvida det finns rutin för att i 
efterhand diarieföra den typen av interna mejl är dock tveksamt.

Slutsats
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Det är svårt att dra någon bestämd slutsats av vilken typ av mejl som missas att diarieföras. Det är en 
blandning mellan mejl från allmänheten, från entreprenörer, från myndigheter inklusive andra 
kommuner och från brukare/föräldrar/ombud för brukare.

Det är få av de kontrollerade tjänstemännen som har en fullständig rutin för diarieföring och allmänt 
kan slutsatsen dras att kunskapen om vilken inkommen mejl som ska diarieföras måste bli bättre. 

Det krävs en kunskapshöjning om vilka mejl som ska diarieföras och hur diarieföringen ska gå till. För 
detta bör en särskild utbildningsinsats göras under hösten 2021. Min slutsats är att många drar sig för 
att diarieföra eftersom kunskapen om hur man ska göra är bristfällig. Det vore bra om dessa istället 
använder Tomelilla Direkt som hjälp precis som en av kontrollpersonerna har gjort.

Varför diarieföring?
Det första svaret är att vi i Tomelilla kommun ska följa offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Enligt 
OSL 5 kap 1 § ska myndigheter upprätta register över sina allmänna handlingar, med andra ord 
diarieföra sina handlingar.

En anledning är att vi ska kunna hålla ordning på alla de handlingar som kommer till eller upprättas 
inom kommunen, men skyldigheten är ännu viktigare för att myndigheter inte ska kunna undanhålla 
handlingar för allmänheten, dvs allmänhetens insyn i vår verksamhet.

När ska en handling diarieföras?
Enligt OSL 5:1 1 st: “Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats 
hos en myndighet”. Det finns ingen exakt tidsgräns i lagen, men JO har förtydligat detta till så snart 
det är praktiskt möjligt, i normalfallet senast påföljande arbetsdag.

Vilka handlingar ska diarieföras?
Huvudregeln är att alla upprättade och inkomna handlingar från företag, annan myndighet och 
allmänheten ska diarieföras. Därtill finns undantag till huvudregeln om vilka handlingar som inte 
behöver diarieföras (se nästa avsnitt). 

I Tomelilla kommun ska alla handlingar som är av vikt för verksamheten och som tas emot av någon 
anställd eller förtroendevald registreras. Registrering kan ske genom diarieföring i Evolution, 
journalföring eller i vissa fall registreras i ett verksamhetssystem. Allmänt kan sägas att det är bättre att 
registrera en handling än att låta bli, i synnerhet om det är tveksamt hur man ska göra. 

Exempel på handlingar som ska diarieföras:
 Avtal, kontrakt och liknande handlingar
 Enkäter och svar
 Remisser och yttranden
 Domar, yttranden, överklaganden och liknande
 Inkommande skrivelser som kan föranleda beslut, yttrande eller förslag
 Inkommande skrivelser av väsentlig art för ett ärende. 
 Hotbrev eller liknande
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Vilka handlingar behöver inte diarieföras?
Endast allmänna handlingar behöver registreras. Exempelvis utkast och annat underlag till ännu inte 
färdigställda/upprättade skrivelser och beslut är att betrakta som arbetsmaterial och är därför inte 
allmänna handlingar.

En handling som skickas internt inom en myndighet anses inte heller vara vare sig inkommen eller 
upprättad och är därför ej heller en allmän handling. Men tänk på att det finns flera myndigheter inom 
Tomelilla kommun. Så skickar kommunstyrelsen en remiss till samhällsbyggnadsnämnden så ska det 
vara en upprättad handling i kommunstyrelsens diarium och en inkommen handling i 
samhällsbyggnadsnämndens diarium.

Dock, utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte, så 
kallade delningar, är inte heller allmänna handlingar. Så om exempelvis Skolinspektionen skickar ett 
utkast för granskning före de ska fatta beslut så är utkastet en delning och därför inte en allmän 
handling som behöver diarieföras.

Lägg också märke till att det finns interna e-postmeddelanden och andra handlingar som ska 
diarieföras. Om det rör ett specifikt ärende och tillför väsentlig information så ska handlingen 
upprättas senast när ärendet avslutas. I efterhand ska det gå att följa vad som hände för att 
myndigheten skulle komma fram till ett visst beslut.

Undantag från registreringsskyldigheten, OSL 5:1 2-4 st
Om en myndighet har ett datasystem och låter en annan myndighet få tillgång till detta, är det bara 
den första myndigheten som ska registrera de handlingar som förekommer i systemet (OSL 5 :1 2 st).

Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade på annat sätt 
(OSL 5:1 3 st).

Allmänna handlingar av uppenbart ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver varken 
registreras eller hållas ordnade (OSL 5:2 4 st).

Den första punkten rör handlingar där kommunen har direkt tillgång till en annan myndighets 
datasystem. Dessa handlingar ska inte registreras hos oss. 

Den andra punkten om att hålla handlingar ordnade på annat sätt ska inte uppfattas som att 
handlingarna kan hållas ordnade i Outlook eller liknande. JO har uttalat att det ska vara möjligt för en 
utomstående att vid ett besök hos myndigheten skapa sig en bild av vilka allmänna handlingar som 
finns. Handlingarna ska alltså hållas ordnade för allmänheten, inte hållas ordnat för enskild 
tjänsteman.

Detta betyder också att handlingar inte kan hållas ordnade tillsammans med uppgifter som kan 
omfattas av sekretess. Då kan inte allmänheten få tillgång till en registerförteckning eller liknande utan 
förhandskontroll för sekretessprövning.
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Den tredje punkten om handlingar av ringa betydelse behöver också kommenteras. Det kan vara (ur 
förarbetena till OSL): Pressklipp, cirkulär, reklam, statistiska meddelanden, kopior av andra 
myndigheters yttranden, anonyma skrifter och skrifter med meningslöst eller obegripligt innehåll. 

Det avgörande är att handlingen uppenbart är av ringa betydelse för Tomelilla kommun. Utöver 
ovanstående kan följande läggas till: Enkla förfrågningar om information, till exempel förfrågningar 
om öppettider, förfrågningar om utlämnande av handling som lämnas ut omedelbart, handlingar som 
inkommit för kännedom och som inte föranleder någon form av handläggning från myndighetens 
sida, information eller erbjudande om kurs eller konferens samt spam. 

Inte heller inkomna privata meddelanden behöver diarieföras, men Tomelilla kommuns e-post ska 
inte användas för privat bruk. 

Vad ska registret över diarieförda handlingar innehålla?
Av OSL 5:2 framgår att registret över allmänna handlingar hos en myndighet ska innehålla följande 
uppgifter:
1. datum då handlingen kom in eller upprättades,
2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen,
3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och
4. i korthet vad handlingen rör.

Uppgifterna i punkt 1 och 2 är obligatoriska medan punkt 3 och 4 kan utelämnas för hemliga 
handlingar. Registeruppgifterna ska kunna lämnas ut utan sekretessprövning och därför ska inte 
sekretessbelagda uppgifter skrivas in i registeruppgifterna. Däremot är det särskilt viktigt att diarieföra 
sekretessbelagda handlingar. Inte tvärtom som många tror.

Tomelilla 2021-05-31

Johan Linander
Kanslichef
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Ystads kommun 

Handläggare: Ida Abrahamsson 
Titel: Hållbarhetsstrateg
E-post: ida.abrahamsson@tomelilla.se
Telefon:   
Mobil:   

Diarienummer: KS 2021/106

Datum 20 maj 2021

Yttrande - remiss kemikalieplan för Ystad 
kommun 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Ystads kommun har tagit fram en kemikalieplan för arbetet med kemikaliefrågor i 
kommunen. Syftet är att samla, systematisera och presentera arbetet. 

Planen lyfter fram prioriteringar och arbetet ska förebygga risker och framtida 
kostnader orsakade av felaktiga produktval. 

Syftet är att uppnå kraven i miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”;

 Minska människors och naturens exponering för kemikalier, plaster och 
läkemedelsrester.

o Minska miljögifterna till natur, luft och hav 
o Minska arbetstagarnas exponering för farliga kemiska ämnen 

 Höja kompetensen och medvetenheten kring kemikaliefrågorna. 
 Arbeta systematiskt och effektivisera arbetet med kemikalier  
 Efterleva lagstiftningen

Målsättningen är att driva på utvecklingen genom att strategiskt arbeta för att fasa ut 
oönskade ämnen och välja rätt produkter. 
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Dokumenten består av tre delar; 

Första delen är en introduktion till arbetet med kemikalieplanen och består av 
inledning, förutsättningar, lagstiftning och arbetet mot giftfri miljö. 

Andra delen beskriver åtgärder inom de fem fokusområdena;

1. Kemikaliehantering och tillsyn 
2. Upphandling och inköp 
3. Innemiljö 
4. Utemiljö 
5. Kunskap och information 

Fokusområdena har tagits fram genom omvärldsanalys och bygger samtidigt på 
Miljösamverkan Skånes rapport ”Modell för kommunala kemikalieplaner

Tredje delen är bilagor med en lista som sammanfattar alla åtgärder, 
projektorganisationen, prioriterade varugrupper, kriterier för miljöfarliga ämnen, 
kemikalierutiner osv. 

Tomelillas synpunkter 
I punkt 9.2 Samverkan tas möjligheten upp att det kan vara viktigt att utbyta kunskap 
och erfarenheter mellan olika organisationer. Tomelilla kommun har ett uppdrag att 
ta fram en kemikalieplan för kommunen och ser gärna ett utökat samarbete när det 
gäller kemikaliefrågorna. 

Bland annat avseende fokusområdet Kemikaliehantering och tillsyn, där det finns åtgärder 
för tillsyn och kontroll definierade. Ansvaret för de åtgärder som finns ligger på 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Här finns det möjligheter till utökad 
samverkan mellan de tre kommuner som ingår i miljöförbundet, ett likriktat arbete 
tydliggör kemikaliearbetet i alla tre kommunerna och underlättar miljöförbundets 
tillsynsansvar. 

I övrigt har Tomelilla kommun inga synpunkter på kemikalieplanen. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser identifierade för Tomelilla kommun 

Barnperspektivet
I kemikalieplanens fokusområde finns åtgärder som berör och förbättrar barn – och 
ungas vardag. 
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Miljöperspektivet
Målsättningen med kemikalieplanen är att Ystads kommun ska driva på utvecklingen 
mot en giftfri miljö, syftet är att nå kraven i miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. 

Uppföljning
Krävs ingen uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, 27 maj 2021.

Kommunledningskontoret

Ida Abrahamsson

Hållbarhetsstrateg

Beslutet skickas till:

Ystads kommun
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AKTIVERANDE - VAD VI VILL UPPNÅ 

PROGRAM 
 Är vägledande och beskriver önskvärd utveckling av 

verksamheten. 
 

 
 

 
 

 

STRATEGI 
 Utgör grund för prioritering och beskriver hur kommunen ska 

uppnå uppsatta mål inom ett område. 
 

 
 

 
 

 

PLAN 
 

Konkreta mål och åtgärder och svarar på vad, vem, när och hur. 

 
 

 

 
 

 

NORMERANDE - HUR VI SKA TÄNKA OCH GÖRA 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 Vägleder och klargör Ystads kommuns övergripande syn och 

inställning till något. 
 

 
 

 
 

 

RIKTLINJE 
 Säkerställer ett korrekt agerande och god kvalitet vid 

handläggning och utförande. 
 

 
 

 
 

 

RUTIN 
 Anger hur en fråga ska hanteras eller hur ett uppdrag ska 

verkställas. 
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Ärendenummer: Ansvarig för uppdatering:  Tillhör Ystads kfs: 
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FÖRORD 
<Skrivs av hållbarhetsutskottets ordförande> 

SAMMANFATTNING 
Riksdagen antog miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” 1999. Kemikalieinspektionen (KI) fick huvudansvaret för detta 
mål. År 2010 gav regeringen KI i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en giftfri vardag, eftersom det fortfarande 
var långt kvar innan miljömålet kunde uppfyllas. KI har därefter kontinuerligt tagit fram nya handlingsplaner. Den 
sista gäller för perioden 2018–2020. I handlingsplanen står bland annatatt kommunerna är grunden för att det 
nationella målet ”Giftfri miljö” ska kunna uppfyllas. 

Region Skåne har i ”Handlingsplanen för kemikalier i Skåne” tagit fram fem insatsområden, varav ”Kommunala 
kemikaliehandlingsplaner” utgör ett. Miljösamverkan Skåne tog 2017 fram en modell för kommunala 
kemikalieplaner. Målet med detta är att fler skånska kommuner under kommande år antar kemikalieplaner. Denna 
modell ligger till grund för den föreslagna kemikalieplanen för Ystads kommun.  

En kommunal kemikalieplan ger politikerna ett övergripande styrdokument för kemikaliearbetet i kommunen. Inom 
kommunens verksamheter är viktiga målgrupper till exempel upphandlare, inköpare, byggledare, skolor, förskolor 
och hållbarhetsombud på förvaltningar. Ystads kommun har valt att jobba med fem fokusområden och tagit fram 
handlingsplaner för dessa. De fem fokusområdena är: Kemikaliehantering och tillsyn, Upphandling och inköp, 
Innemiljö, Utemiljö och Kunskap och information. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Kemiska grundämnen är de byggstenar som alla levande och icke-levande saker på jorden består av. De finns i oss, 
omkring oss och i alla produkter som vi köper. Kemiska grundämnen kan kombineras på flera sätt för att ge upphov 
till olika typer av kemiska ämnen och produkter. Vi behöver kemikalier för att kunna överleva, till exempel genom 
maten vi äter eller genom läkemedel för att förebygga och behandla sjukdomar. I många fall har kemikalier bidragit 
positivt till samhällets utveckling.  

Många kemikalier förekommer naturligt i miljön. Andra har framställts av människor i laboratorier och fabriker. 
Exempel på naturliga kemikalier är socker och havssalt, c-vitamin i apelsiner och cellulosa i träd. Kemiska 
grundämnen och föreningar som förekommer i naturen används sedan i konstgjorda kemikalier som råvaror för att 
skapa nya kemiska ämnen eller kemiska produkter. Fönsterglas består till exempel av silikater som förekommer 
naturligt i mineraler i marken. Papper är tillverkat av cellulosa. Exempel på helt konstgjorda kemikalier är så kallade 
fluorerade föreningar som används för att göra friluftskläder vattentäta. Flera av dessa fluorerade föreningar har dock 
visat sig vara farliga för människan då de är hormonstörande och bidrar till skador på reproduktionsförmågan hos 
både foster och unga. Generellt finns det endast ett väldigt begränsat antal studier på hur kemikalier fungerar 
tillsammans när de blandas, i vad som kallas för ”cocktail-effekt” där 1+1 kan bli 3. 

Många konstgjorda kemikalier har vi nytta av i vårt dagliga liv. Vissa kemikalier är framtagna för att rengöra våra 
golv, disk och kläder. Vissa är avsedda för att döda insekter eller ogräs i trädgården. Många av dessa kemikalier har 
många fördelar för människor, men de kan även ha vissa farliga effekter på människors hälsa och på miljön. 

Det är viktigt att komma ihåg att alla kemikalier inte är farliga, utan det är vissa kemikalier som är det. Vi måste lära 
oss att använda kemikalier på ett smartare sätt - en kemikalie kan vara ofarlig och användbar när den hanteras på rätt 
sätt, men farlig om den hanteras fel eller släpps ut på fel plats. Vi måste även tänka på att material och varor också är 
kemi och att det gör skillnad vilka val vi gör. Genom att fasa ut de allra farligaste ämnena gör vi både oss själva och 
miljön en stor tjänst.   

1.2 En ökad kemikalieanvändning 
I dag är vår livsstil tätt förknippad med kemikalier. Produktionen av kemikalier har ökat enormt i världen. Mellan år 
1930 och år 2000 steg produktionen från en miljon ton till över 400 miljoner ton. Det finns fler än 143 000 
kemikalier förregistrerade i REACH (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier), vilket bara omfattar det som produceras i eller importeras 
till EU i mängder om minst ett ton per år. I det internationella ämnesregistret (CAS-databasen) finns det över 160 
miljoner ämnen. Det tillkommer ca 15 000 nya ämnen varje dag. Det är inte bara mängden kemikalier som ökar utan 
även mängden hälso- och miljöfarliga ämnen. I Sverige ökade till exempel omsättningen av hälso- och miljöfarliga 
kemikalier (inklusive petroleumbränslen) med 7 procent mellan 2008–2018. 
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Figur: Den globala kemikalieproduktionen beräknas öka med 3% varje år under perioden 2000–2050, medan befolkningsökningen 
endast beräknas öka med 0,77% (ResearchGate).  

1.3 Syfte 
Kemikalieplanen ska samla, systematisera och presentera arbetet med kemikaliefrågor i Ystads kommun. 
Kemikalieplanen ska också lyfta fram prioriteringar och arbetet med den ska bidra till att förebygga risker och 
framtida kostnader orsakade av felaktiga produktval. 

Syftet är att nå kraven i miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, dvs.: 

• Minska människors och naturens exponering för kemikalier, plaster och läkemedelsrester. 
o Minska miljögifterna till natur, luft och hav 
o Minska arbetstagarnas exponering för farliga kemiska ämnen 

• Höja kompetensen och medvetenheten kring kemikaliefrågorna. 
• Arbeta systematiskt och effektivisera arbetet med kemikalier 
• Efterleva lagstiftningen 

1.4 Mål 
Målsättningen med kemikalieplanen är att kommunens förvaltningar och bolag ska driva på utvecklingen mot en 
giftfri miljö genom att strategiskt arbeta för att fasa ut oönskade ämnen och i upphandling ha rätt kunskap och 
verktyg för att välja produkter vilka inte utsätter människan eller naturen för risker. Med Kemikalieplanen ska även 
prioriterade områden (fokusområden) fungera som vägledning för att uppnå störst effekt, och sammantaget innebära 
att Ystad kommun minskar risken att hamna i en situation där icke önskvärda ämnen tagits i bruk och vilka sedan 
kan kosta stora resurser att byta ut.  

KS antog i maj 2019 projektplanen som beskriver att det ska finnas en kemikalieplan med tillhörande 
kommunikationsplan och åtgärdsprogram som omfattar alla kommunens verksamheter. Kemikalieplanen ska vara 
antagen av kommunfullmäktige.   

1.5 Avgränsningar 
Kemikalieplanen omfattar varor och kemiska produkter i kommunens verksamheter. Den omfattar inte förorenad 
mark, luftföroreningar eller ekologisk mat.  
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1.6 Koppling till andra styrdokument 
Åtgärderna och aktiviteterna i kemikalieplanen är 
kopplade till kommunens övergripande mål ”Hållbara, 
attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god jämlik hälsa 
och livskvalitet i hela kommunen”. Kemikalieplanen är en 
konkretisering av kommunens övergripande mål och 
miljöprogrammets strategiska mål – Giftfri miljö och ett 
mer resurseffektivt samhälle och inriktningen Giftfri 
vardag och en hållbar konsumtion. Det finns även en 
tydlig koppling mellan kemikalieplanen och 
kretsloppsplanen inom områdena hållbar konsumtion 
och nedskräpning (mikroplaster). Kopplingar finns även 
till Folkhälsoprogrammets mål om att främja goda 
levnadsvillkor.  

Arbetet med att minska riskerna med skadliga ämnen är 
inte begränsat till de åtgärder som beskrivs i 
kemikalieplanen. Det görs till exempel ett viktigt arbete 
för att minska spridningen av skadliga ämnen i 
hanteringen av avfall, dagvatten och avlopp. För dessa 
finns det andra styrande dokument i form av vattenplan, 
kretsloppsplan och dagvattenplan.  

Arbetet med att identifiera och åtgärda förorenade 
områden är också av betydelse för att uppnå miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, men också detta arbete styrs av egna 
regler. Kemikalierisker i arbetsmiljön berörs bara ytligt i planen då det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
som varje verksamhet ansvarar för. En annan fråga med bäring på kemikalierisker är hur risker för olyckor hanteras i 
den fysiska planeringen. Detta behandlas ej i kemikalieplanen. Frågan om spridning av mikroplaster kommer enligt 
förslag att hanteras mer ingående i en handlingsplan för minskad plastanvändning. 

1.7 Dokumentets uppbyggnad 
Kemikalieplanens första del ger en introduktion till själva arbetet med kemikalieplanen och syftar även till att ge 
förståelse och erforderliga kunskaper för att kunna fortsätta läsa den andra delen av kemikalieplanen. Första delen 
består av inledning, förutsättningar, lagstiftning och arbete mot giftfri miljö.  

Kemikalieplanens andra del beskriver åtgärder inom de fem fokusområdena. Varje fokusområde inleds med kort 
beskrivning och teori.  Därefter följer ett avsnitt med åtgärder och indikatorer med beskrivningar vad som ska 
genomföras för att leda utvecklingen åt rätt håll. Nästföljande avsnitt om kostnader och ansvar är främst avsett för 
chefer och beslutsfattare. Kostnaderna är preliminära och det är upp till varje ansvarig nämnd eller styrelse att 
bedöma erforderliga resurser som krävs för åtgärden. Likaså är tidsplan upp till varje ansvarig nämnd och styrelse att 
avgöra. Det finns även ett avsnitt med ”Goda exempel” som syftar till inspiration.  

Kemikalieplanens tredje del består av bilagor med en lista som sammanfattar alla åtgärder, kemikalieplanens 
projektorganisation, prioriterade varugrupper, kriterier för miljöfarliga ämnen, kemikalierutiner etcetera.  

1.8 Framtagande 
Kommunstyrelsens miljöutskott beslutade i november 2018 att ge avdelningen för hållbar utveckling i uppdrag att 
tillsammans med projektledare Henrik Uthas ta fram ett förslag till kommunal kemikalieplan för Ystads kommun. I 
maj 2019 beslutade det nya hållbarhetsutskottet att godkänna den framtagna projektplanen.  
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Arbetet med framtagandet av denna kemikalieplan har sedan gjorts av en inre projektgrupp bestående av 
projektägare, projektledare och tjänstemän på avdelningen för hållbar utveckling. Det anordnades tio workshops 
med olika teman under våren 2020 och våren 2021 för framtagande av åtgärder. Tjänstepersoner som deltog under 
dessa workshops kom från olika förvaltningar och bolag och hade olika kompetenser och erfarenheter. Under slutet 
av februari 2021 tillkom en praktikant som hjälpte projektledaren med att slutföra textinnehållet i kemikalieplanen. Se 
även bilaga 2 – Projektorganisation och ansvar.   

1.9 Fokusområden 
Det strategiska arbetet i form av åtgärder för att fasa ut skadliga kemikalier och varor i kommunkoncernens 
verksamheter är uppdelat i fem fokusområden.  

1. Kemikaliehantering och tillsyn 
2. Upphandling och inköp 
3. Innemiljö 
4. Utemiljö 
5. Kunskap och information 

Fokusområdena har tagits fram genom omvärldsanalys och bygger samtidigt på Miljösamverkan Skånes rapport 
”Modell för kommunala kemikalieplaner”. 

1.10 Resurser för genomförande 
Många av de åtgärder som kemikalieplanen beskriver bedöms kunna genomföras inom befintlig budget och med 
befintliga personella resurser. Många av åtgärderna handlar om att implementera rutiner och nya arbetssätt vilket till 
en början kan ta tid och personella resurser i anspråk. När rutinerna sedan flyter på förutsätts de spara tid och 
resurser. Workshoparna har visat att arbetet med systematisk kemikaliehantering och kemikaliekrav i upphandling 
och inköp samt vid byggprocessen kräver styrning uppifrån. En kommunövergripande kemikaliegrupp behöver 
inrättas. I dagsläget finns det inga resurser för en sådan kemikaliegrupp att verka och det kan därför krävas att 
kommunen anställer en kemikalisamordnare som samordnar kemikaliearbetet och verkar som ett stöd för 
verksamheterna.  

1.11 Uppföljning och implementering 
Uppföljning av kemikalieplanens åtgärder är en viktig faktor för att målen i kemikalieplanen ska nås. Genom 
uppföljningen skapas ett incitament för att genomföra åtgärderna, kontroll för hur arbetet fortgår samt om 
åtgärderna är genomförbara inom befintlig budget eller om ytterligare resurser behöver sättas in. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvarar för att en årlig uppföljning av åtgärderna sammanställs i samband 
med kommunens bokslut. Nämnderna och bolagsstyrelser ansvarar för att planera in och följa upp utpekade åtgärder 
och återkoppla detta till kommunstyrelsen. Rutiner och riktlinjer för uppföljningsarbetet arbetas in i kommunens 
riktlinjer för bokslutsarbetet. Den årliga uppföljningen ska ske i Stratsys.  

Kemikalieplanen gäller fram till 2030. Revidering av kemikalieplanens åtgärder ska ske under 2025.   
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 Följa gällande lagar och regler 
I kommunens verksamheter ska ämnen som har eller misstänks ha särskilt allvarliga egenskaper fasas ut. Detta följer 
miljöbalkens krav enligt substitutionsprincipen och försiktighetsprincipen. Substitutionsprincipen finns i 
miljöbalkens hänsynsregler och kallas där produktvalsprincipen. Den innebär en skyldighet att undvika att använda 
eller sälja kemiska produkter som kan skada människors hälsa eller miljön om produkterna kan ersättas med mindre 
farliga produkter. Detta gäller också varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt. 
Substitutionsprincipen finns på global nivå genom Riodeklarationen om miljö och utveckling, och är med i flera EU-
rättsakter. Försiktighetsprincipen är en internationell miljörättslig princip som innebär att vi måste agera redan vid 
risken för skador på människors hälsa och miljön. I Sverige är försiktighetsprincipen inskriven i en av miljöbalkens 
hänsynsregler. Försiktighetsprincipen innebär att vetenskaplig osäkerhet om risken för skada på människors hälsa 
eller miljön inte får hindra åtgärder i förebyggande syfte. 

2.2 Handlingsplanens prioriteringar 
I kommunens arbete med att minska förekomsten av farliga ämnen behöver det pekas ut vilka ämnesgrupper som 
det ska läggas fokus på. Att välja ut ett antal ämnen som är miljö- eller hälsofarliga skulle innebära en lista som 
ständigt behöver uppdateras, allt eftersom nya kemikalier framställs och kunskaperna om de ämnen vi redan har 
omkring oss ökar. Risken är att oönskade ämnen byts ut mot andra med samma eller lika skadliga egenskaper. Man 
ska därför välja att utgå ifrån ämnens egenskaper. 

2.2.1 Utfasningsämnen 
De ämnen som har de allvarligaste egenskaperna för hälsa och miljö och som är viktigast att prioritera att byta ut 
eller undvika kallas för utfasningsämne. Några av de viktigaste egenskaperna är att de är cancerogena, persistenta, 
bioackumulerande och toxiska.  Se bilaga 4 för vilka kriterier som gäller för utfasningsämnen. 

Följande databaser hjälper dig att hitta utfasningsämnen: 

• PRIO-guiden, Kemikalieinspektionens databas (https://www.kemi.se/prio-start)  
• ECHA:s klassificerings och märkningsregister (https://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/cl-inventory ) 
• Kandidatförteckning över SVHC-ämnen (https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table)  
• Chemsecs SIN-list (https://sinlist.chemsec.org/) * 

*Chemsecs SIN-lista går att filtrera efter SVHC-ämnen, PBT och CMR. Läs mer om SVHC-ämnen, PBT och CMR i 
bilaga 4.  

2.2.2 Prioriterade riskminskningsämnen 
De ämnen som har något mindre allvarliga egenskaper för hälsa och miljö jämfört med utfasningsämnena har den 
lägre prioriteringsgraden i PRIO och benämns prioriterat riskminskningsämne. 

Prioriterade riskminskningsämnen har farliga egenskaper. För att bedöma risken kan man se över hur ämnet används 
och hur stor exponeringen är. Utifrån bedömningen kan man överväga att byta ämnet. En del prioriterade 
riskminskningsämnen är redan förbjudna i vissa användningar. Se bilaga 4 för vilka kriterier som gäller för 
prioriterade riskminskningsämnnen. 
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2.2.3 Hormonstörande ämnen  
Hormonstörande ämnen är ämnen som kan påverka kroppens hormonsystem och ge skadliga effekter. Ämnena kan 
exempelvis bidra till utveckling av cancer eller påverka ämnesomsättningen och förmågan att få barn. Det mest 
kritiska skedet för effekter är fosterstadiet. Om ett foster utsätts för ett hormonstörande ämne kan det till exempel 
innebära effekter på hjärnans utveckling eller ökad risk för att drabbas av sjukdomar i vuxen ålder 

På webbplatsen Endocrine Disruptor Lists (https://edlists.org/) finns listor med hormonstörande ämnen och misstänkt 
hormonstörande ämnen. Där framgår även ämnenas legala status. Bakom webbplatsen står den danska Miljöstyrelsen 
och flera andra kemikaliemyndigheter i Europa, däribland Kemikalieinspektionen i Sverige. 

2.2.4 Prioriterade varugrupper 
För dessa prioriterade varor och produkter ska kommunen ställa mer långtgående krav på innehåll av prioriterade 
ämnen (utfasningsämnen, riskminingsämnen och hormonstörande ämnen): 

• Kemiska produkter 
• Hygieniska produkter 
• Byggprodukter 
• Leksaker och hobbymaterial 
• Möbler, textilier och inredning 
• Städtjänster 
• Material som kommer i kontakt med livsmedel 
• Elektriska och elektroniska produkter 
• Bekämpningsmedel 
• Läkemedel 

 
När varor blir avfall kan förekomsten av farliga ämnen göra avfallet olämpligt för återvinning. Inom EU finns ett mål 
om giftfria materialkretslopp. För att främja en sådan utveckling har den europeiska kemikaliemyndigheten Echa 
tagit fram SCIP-databasen dit leverantörer av varor ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i varorna som 
överstiger 0,1 viktprocent. Informationen finns därmed tillgänglig under varornas hela livscykel inklusive i 
avfallsledet. Regeln finns i Avfallsdirektivet 2008/98/EG. Den gäller från den 5 januari 2021.  
 
Se bilaga 3 för detaljerad beskrivning av varje varugrupp.  
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3. LAGSTIFTNING 
Större delen av lagstiftningen inom kemikalieområdet är reglerad på EU-nivå med förordningar och direktiv. 
Lagstiftningen omfattar kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor. Europeiska Kemikaliemyndigheten heter 
ECHA (European Chemicals Agency) och är belägen i Helsingfors. Reglering på svensk nivå görs i 
miljölagstiftningen i miljöbalken och i förordningar. Kemikalieinspektionen är den svenska tillsynsmyndigheten som 
ska bevaka att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts.  

3.1 Miljöbalken  
Sveriges regler för skydd av miljö och hälsa finns till stor del samlade i 
miljöbalken.  De allmänna hänsynsreglerna i andra kapitlet i miljöbalken 
beskriver vilken hänsyn en verksamhetsutövare ska ta när det gäller val av 
kemikalier: 

§1 Bevisbörderegeln 
§2 Kunskapskravet 
§3 Försiktighetsprincipen (och bästa möjliga teknik) 
§4 Lokaliseringsprincipen 
§5 Hushållnings-, kretsloppsprincipen 
§6 Produktvalsprincipen (Substitutionsprincipen)  
§7 Skälighetsregeln 
§8 Principen att förorenaren betalar (Skadekravet) 
 
Kunskapskravet, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen är det 
viktigaste som rör kemikaliehantering.  
 
Kunskapskravet innebär att den som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska ha tillräcklig kunskap om hur 
människors hälsa och hur miljön påverkas och kan skyddas.  
 
Försiktighetsprincipen innebär att verksamhetsutövaren ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 
 
Produktvalsprincipen innebär att verksamhetsutövaren ska undvika att sälja eller använda kemiska produkter om 
produkterna kan ersättas med andra mindre farliga produkter. 
 

3.2 Det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är ett av 16 miljökvalitetsmål som riksdagen 
beslutat om att Sverige ska nå och arbeta för. Sveriges miljömål består även av ett 
övergripande generationsmål som visar inriktningen för miljöpolitiken och den 
samhällsomställning som behövs, samt ett antal etappmål som är steg på vägen. 
Syftet är att målen ska vara vägledande för alla i samhället. Olika myndigheter 
ansvarar för arbetet med olika miljömål där Kemikalieinspektionen har ansvaret 
för Giftfri miljö. 

Giftfri miljö är tänkt att fungera som ett verktyg som visar vägen för de åtgärder 
som krävs för att kunna skydda hälsan, den biologiska mångfalden och våra 
livsmedelsresurser. 
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Kemikalieinspektionen har tagit fram tre etappmål för Giftfri miljö till 2030: 

1. Fasa ut särskilt farliga ämnen. Användningen av särskilt farliga ämnen har upphört så långt som möjligt, 
genom att beslut om utfasning av ämnena finns för alla användningsområden, senast 2030. 

2. Giftfri cirkulär ekonomi. Varor är designade för giftfria och resurseffektiva kretslopp senast 2030. Kraven 
är höga och likvärdiga för nyproducerade och återvunna material. Kunskap och information om ingående 
ämnens egenskaper är tillgänglig oavsett i vilket land tillverkningen sker. 

3. Minska den samlade exponeringen. Barns utveckling och den biologiska mångfalden skyddas genom att den 
samlade exponeringen för farliga ämnen har minskat väsentligt, senast 2030. 

3.3 REACH – EU:s kemikalielagstiftning 
REACH-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av 
kemiska ämnen. REACH innehåller också krav på olika användare av kemikalier, som 
tillverkare, importör, distributör och nedströmsanvändare. REACH reglerar användningen 
av särskilt farliga ämnen. Läs mer under avsnitten 2.2.1 - 2.2.3. REACH ersatte svensk 
kemikalielagstiftning 1 juni 2007. 

3.4 EU:s kemikaliestrategi 
EU:s kemikaliestrategi syftar till att förbättra skyddet för människor och miljön från 
skadliga kemikalier, bland annat genom att förenkla och förstärka lagstiftningen samt öka 
kemikalieindustrins globala konkurrenskraft genom att utveckla säkra och hållbara 
kemikalier. Kommissionens kemikaliestrategi för hållbarhet presenterades den 14 oktober 
2020. 

3.5 Handlingsplan för cirkulär ekonomi i EU 
EU-kommissionen publicerade i mars 2020 en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi ”För ett renare och mer 
konkurrenskraftigt Europa”. Några viktiga frågor som lyfts i handlingsplanen är bland annat åtgärder för 
informationssystem för att spåra ämnen som inger farhågor i varor och att utvidga ekodesigndirektivet för att skapa 
mer hållbar produktdesign. Vissa materialströmmar och produkttyper pekas ut som särskilt viktiga ur ett cirkulärt 
perspektiv, exempelvis plast, textilier och byggprodukter. 

 

4. ARBETE MOT GIFTFRI MILJÖ 

4.1 Handlingsplan för en giftfri vardag 
 

I december 2010 gav den dåvarande regeringen Kemikalieinspektionen i uppdrag att 
ta fram en handlingsplan för en Giftfri vardag. Anledningen var att 
miljökvalitetsmålet om en Giftfri miljö som riksdagen fattade 1999 såg ut att inte 
kunna uppnås under överskådlig tid. Den första programperioden löpte under 
2011–2014. Uppdraget förlängdes därefter i perioderna 2015–2017 och 2018–2020. 
Kemikalieinspektionen lämnade den tredje och sista slutredovisningen till regeringen 
i december 2020.   

I handlingsplanen från 2010 konstaterades att de gifter som förekommer i samhället 
i stor utsträckning bestäms i EU. Därför lades också tyngdpunkten i planen på att 
påverka, genomföra och förstärka EU:s kemikalielagstiftning. 

27



 

16 (69) 

 

 Några prioriterade områden inom EU är:  

• Hormonstörande ämnen  
• Kombinationseffekter (”cocktail effect”) 
• Högfluorerade ämnen (PFAS) 
• Bättre information om nanomaterial 
• Utveckling av produktregler  

 

4.2 Agenda 2030 
 

Agenda 2030 är en global handlingsplan för omställning till hållbar utveckling. Den antogs i september 2015 av FN:s 
medlemsländer. Agenda 2030 består av 17 globala mål, 169 delmål.  

I figuren under anges vilka av de 17 globala målen som tangerar miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” och vilka delmål 
som berörs.  

 

 

4.3 Miljömärkningar 
Utöver regler i lagstiftning finns flera olika miljömärkningar.  För textila material, läder, konstläder, trä och 
träbaserade material finns det flera. För plast, gummi, stoppning, metall, sten, keramik, glas och betong som material 
finns det inte några miljömärkningar, men det finns för materialen som ingående komponenter i varor, till exempel i 
en möbel.  
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Vanligt förekommande miljömärkningar i Sverige är: 

• Oeko-tex standard 100 
• EU-blomman 
• Svanen 
• Bluesign 
• GOTS 
• BCI 
• Organic Content Standard 
• Fairtrade 
• Leather Working Group 
• Bra Miljöval 
• FSC 
• PEFC 
• Möbelfakta 
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KEMIKALIEPLAN  
 

DEL 2 : FOKUSOMRÅDEN 
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5. KEMIKALIEHANTERING OCH TILLSYN 
På cirka 50 år har kemikalieproduktionen i världen ökat från mindre än 10 miljoner ton till över 400 miljoner ton per 
år. För närvarande produceras de flesta kemikalier av industriländerna, men produktionen ökar mer än dubbelt så 
snabbt i Indien, Kina, Brasilien, Sydafrika och Indonesien. Nästan åtta av tio produkter som köpts direkt av företag 
utanför EU klarade inte kraven i de europeiska kemikaliereglerna. Endast ett fåtal av de kemikalier som används i 
samhället har testats med avseende på miljö- och hälsoeffekter eftersom forskningen inte håller samma takt som 
nyintroduktionen.  

Kemikalier kopplas oftast ihop med giftiga och hälsofarliga ämnen men alla kemikalier är inte farliga. Kemikalier 
används inom de kommunala verksamheterna och bolagen i olika utsträckningar beroende på deras uppdrag. 
Kemikalier kan orsaka stor skada på människa och miljö om de hanteras och används på fel sätt. Därför är det viktigt 
att berörda verksamheter följer den lagstiftning och de råd som finns inom detta område. Externa kontroller genom 
kommunens tillsynsorgan (miljöförbund, räddningstjänst) spelar också en viktig roll.  

5.1 Kemikaliehantering 
En kemikalie eller kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen. Kemiska produkter kan 
vara till exempel rengörings- och tvättmedel, laboratoriekemikalier, färg, lack eller lim. I lagstiftningen skiljs dessa 
från varor, som är ”föremål, som till exempel. stol, gardin eller en mobiltelefon. Under produktionen av en vara kan 
kemiska produkter tillsättas för att ge varan en specifik egenskap. Man talar då om kemikalier i varor. I detta 
fokusområde berörs enbart kommunens hantering av kemiska produkter.  

En del av verksamheters egenkontroll är att ha kunskap och kontroll när det gäller användningen av kemiska 
produkter och att föra en kemikalieförteckning. I miljöbalken beskrivs även produktvalsprincipen. Den innebär att 
alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska undvika att använda kemiska 
produkter som kan medföra risker för miljö eller hälsa, om de kan ersättas med alternativ som medför mindre risker. 
Detta innebär att användare av sådana produkter löpande ska sträva efter att byta ut dem. Det finns också enligt 
arbetsmiljölagstiftningen krav på förteckning av kemiska riskkällor samt riskbedömning av de kemiska produkter 
som används inom verksamheter. 

5.1.1 Några viktiga ämnesgrupper  
Ämnen inom en ämnesgrupp är ofta lika i strukturen och kan ofta fylla samma kemiska funktion och ha samma 
användningsområden. Ämnena kan också ha liknande inneboende egenskaper och uppvisa liknande toxikologiska 
egenskaper. Det är bra att tänka på det i samband med substitution. Att byta ut ett farligt ämne till ett annat inom 
samma ämnesgrupp kan vara problematiskt.  

Exempel på olika ämnesgrupper är bromerade flamskyddsmedel, dioxiner, ftalater, högflourerade ämnen etcetera. I 
bilaga 5 finns en lista över de vanligaste ämnesgruppera.  

5.1.2 Säkerhetsdatablad 
För de som använder kemikalier i sitt arbete behöver information om produkternas farliga egenskaper, risker och 
skyddsåtgärder finnas. Denna återfinns i ett så kallat säkerhetsdatablad (SDB). Det finns en standard för hur ett 
säkerhetsdatablad ska se ut både gällande rubriksättningen och ordningsföljd, vilket är totalt 16 avsnitt. Bilaga II i 
REACH anger dessa rubriker samt ger en detaljerad beskrivning om krav på innehåll under varje rubrik. De 
viktigaste avsnitten ur miljö- och arbetsmiljöhänseende är: Farliga egenskaper, Hantering och lagring samt 
Begränsning av exponeringen /personligt skydd.  
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5.1.3 Farosymboler 
Farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler och text som informerar om faran. Det finns 
produkter som är farliga för miljön och hälsan. Se mer i bilaga 7.  

5.1.4 Åtgärder kemikaliehantering 
 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F1:1 Kemikaliehanterings-
system 

a) Handla upp ett gemensamt 
kemikaliehanteringssystem för 
kommunen och bolagen. 

Upphandling och 
påskrivet avtal med 
leverantör. Röd (nej) 
och grön (ja). 

 

b) Driftsätta ett gemensamt 
kemikaliehanteringssystem för 
kommunen och bolagen. 

Andel 
systemadministratörer 
som genomgått 
utbildning. Röd 
(<50%), gul (50-75%) 
och grön (>75%). 

 

Införande av ett kommungemensamt kemikaliehanteringssystem 

En av åtgärderna enligt kemikalieplanen är att Ystads kommun inför ett digitalt kemikaliehanteringssystem (gärna 
webbaserat), som alla kommunens verksamheter ska kunna använda sig av. Alla verksamheter ska dokumentera och 
redovisa sin användning av farliga kemiska produkter med ingående ämnen. Alla verksamheter ska också genomföra 
och dokumentera de riskbedömningar som krävs enligt miljö- och arbetsmiljölagstiftningen, och 
kemikaliehanteringssystemet ska erbjuda ett stöd i detta arbete. Eftersom de kemikaliehanteringssystem som finns på 
marknaden i dag bevakar bland annat kandidat-, begränsnings- och tillståndslistorna i REACH, utfasnings- och 
prioriterade riskminskningsämnen samt SIN-listan erbjuder de en hjälp i vårt substitutionsarbete, där vi om möjligt 
byter ut kemiska produkter mot mindre farliga. Delar av kommunens verksamheter använder redan i dag web-
baserade kemikaliehanteringssystem. Fördelen att använda ett kommunövergripande system är att det blir billigare 
för verksamheterna och att det blir enklare att få en övergripande helhetsbild över kommunens användning av 
kemikalier. Då fler använder samma system blir det även lättare att samordna arbetet i kommunen.  

Genom att använda sig av ett digitalt kemikaliehanteringssystem underlättas uppföljningen av kemikaliearbetet. 
Användare kan exempelvis lägga in årsförbrukning, ta ut aktuella säkerhetsdatablad och skyddsblad samt riskbedöma 
enskilda kemikalier.  Systemet är också ett bra verktyg för uppföljning av kommunens och bolagens totala 
användning av farliga kemikalier, såsom att kunna ta fram antalet prioriterade riskminskningsämnen eller antalet 
allergiframkallande ämnen i förskolor. 
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Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F1:2 Systematiskt 
kemikaliearbete 

a) Inventera och dokumentera kemiska 
produkter och rapportera in i 
kemikaliehanteringssystemet. 

Antal kemiska 
produkter med 
farosymbol. Röd (fler 
än föregående år), gul 
(oförändrat) grön 
(färre än föregående 
år). 

Antal inventeringar av 
kemikalier under året. 
Röd (0 st) och grön (1 
st eller fler). 

b) Riskbedöma kemikalierna i 
kemikaliehanteringssystemet. 

Andel kemiska 
produkter med 
farosymbol som är 
riskbedömda. Röd 
(<50%), gul (50-95%) 
och grön (>95%).  

c) Efter riskbedömning ersätta /fasa ut de 
farligaste ämnen enligt PRIO, SIN och 
kandidatlistan. 

Antal utfasnings-och 
riskminskningsämnen. 
Röd (>1 st per 
verksamhet), gul (1 st 
per verksamhet) och 
grön (0 st per 
verksamhet). 

d) Ta fram rutiner för kemikaliehantering Hur stor andel av 
verksamheterna som 
följer rutinerna. Röd 
(<50%), gul (50-95%) 
och grön (>95%). 

 

Kemikalieinventering 

Det finns krav på att dokumentera farliga kemiska produkter både i miljöbalken och i arbetsmiljölagstiftningen. 
Kravet i miljöbalken gäller anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter, men kravet enligt 
arbetsmiljölagstiftningen gäller alla verksamheter. Farliga kemiska produkter innebär sådana som är märkningspliktiga 
enligt lagstiftningen, och därför är märkta med ett eller flera faropiktogram. Det finns också krav i miljöbalkens 
hänsynsregler om att undvika att använda kemiska produkter som kan innebära risker för människors hälsa eller 
miljön, om produkterna kan bytas ut mot mindre skadliga produkter.  

Att inventera innebär att verksamheterna går igenom alla sina kemikalier. Kemikalier förekommer både i flytande 
form såsom oljor och vätskor, i fast form i olika material och varor, till exempel plast, papp och textil, liksom i 
pulver- eller gasform i till exempel aerosolprodukter. Det kan finnas farliga kemikalier som används i framställningen 
av produkter oavsett om man handlar med kemiska produkter, varor eller material. 

Inventering av kemikalier ska ske med jämna mellanrum och utgångna kemikalier ska skickas till Sysav Kemi.  
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Riskbedömning av kemikalier  

Kemikalier ska riskbedömas utifrån dess egenskaper och användning. Krav på kartläggning av risker på arbetsplatsen 
finns i Arbetsmiljölagen. Enligt Arbetsmiljöverket definieras riskbedömningen som: “Sannolikheten för att ohälsa 
eller olycksfall ska uppstå och följderna av detta. I bilaga 11.5.7 finns förteckning över de viktigaste föreskrifterna där 
riskbedömning regleras.   

Det finns olika modeller för riskbedömning där grovanalys, som handlar om uppskattning av sannolikheter och 
konsekvenser, är vanligt förekommande. Digitala kemikaliehanteringssystem brukar redan ha inbyggda moduler för 
riskbedömning.  

För att bedöma om ett ämne är farligt kan man söka i kemikalieinspektionens PRIO:s databas 
(https://www.kemi.se/prioguiden/sok). När man bedömer faran med en kemikalie är det ämnets inneboende 
egenskaper som har betydelse, till exempel om ämnet är giftigt, allergiframkallande eller svårnedbrytbart. Man kan ta 
reda på om ämnet har några farliga miljö- och hälsoegenskaper och om ämnet omfattas av PRIOs kriterier.  

Substituera utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen 

Enligt produktvalsprincipen i miljöbalkens hänsynsregler ska vi alla undvika produkter som kan vara skadliga för 
människor eller miljön om det går att ersätta dessa med produkter som är mindre farliga. I kommunens verksamheter 
ska vi i första hand byta ut kemiska produkter som innehåller skadliga ämnen.  I detta arbete kommer 
kemikaliehanteringssystemet att vara till stor hjälp. Produktvalsprincipen i miljöbalken går längre än att bara gälla de 
produkter som innehåller de allra värsta ämnena. Går det till exempel att ersätta en märkningspliktig produkt med en 
som inte är märkningspliktig ligger detta i linje med produktvalsprincipen. Det samma gäller om det går att helt 
ersätta en produkt genom att använda andra metoder som inte kräver några kemiska produkter. I kommunens 
verksamheter ska vi arbeta enligt dessa principer så långt som möjligt. 

Rutiner för kemikaliehantering 

Det är viktigt att det finns bra och dokumenterade rutiner kring hela processen kring en verksamhets kemiska 
produkter. Från val av produkter, inköp, användning hela vägen till avfall. Rutinerna kan bestå av rutin för att arbeta 
med kemikalier, rutin för införande av nya kemikalier i verksamheten, rutin för genomgång av kemikaliehantering för 
ny personal, rutin för ersättning av farliga kemikalier. I bilaga 6 finns förslag på rutiner.  

 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F1:3 Statistik a) Rapportera förbrukningsuppgifter för 
kemiska produkter som innehåller 
utfasningsämnen eller prioriterade 
riskminskningsämnen i 
kemikaliedatabasen. 

Antal gånger som 
statistiken uppdateras 
per år. Röd (0), och 
grön (1 eller fler). 

b) Ta fram statistik och 
sammanställningar om kommunens 
kemikalieinköp. 

Antal gånger som 
statistiken uppdateras 
per år. Röd (0), och 
grön (1 eller fler). 
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Statistik över kemikalieanvändning och inköp 

Att ta fram statistik över kemikalieanvändning och inköp är en viktig åtgärd för att få kvitto på att 
kommunkoncernen är på rätt väg. En förutsättning för att få fram erforderlig statistik är att kommunkoncernen 
köper in ett gemensamt kemikaliehanteringssystem. 

5.1.5 Kostnader kemikaliehantering 
 

ÅTGÄRD NR KOSTNAD ANSVAR 

F1:1a. Upphandling av 
kemikaliehanteringssystem 

E KS 

F1:1b. Driftsättning av 
Kemikaliehanteringssystem 

P KS (huvudansvarig), 
SAM, SN, BUN, GN, 
KN, YÖMF, YHLAB, 
YEAB, YBAB, YIAB, 
YTAB, YSB 
(delansvariga) 

F1:2a. Kemikalieinventering OK /P KS, SAM, SN, BUN, 
GN, KN, YÖMF, 
YHLAB, YEAB, YBAB, 
YIAB, YTAB, YSB 

F1:2b. Riskbedömning av kemikalier OK 
F1:2c. Utfasning av kemikalier OK 

F1:2d. Kemikalierutiner OK /P KS 
F1:3a. Statistik förbrukningsuppgifter OK KS, SAM, SN, BUN, 

GN, KN, YÖMF, 
YHLAB, YEAB, YBAB, 
YIAB, YTAB, YSB 

F1:3b. Statistik kemikalieinköp OK /P KS 
Förklaringar:  

P = Ytterligare personella resurser krävs, E = Ytterligare ekonomiska medel krävs, OK = Åtgärden kan genomföras inom befintlig 
budget och med befintliga personella resurser 

KS = Kommunstyrelsen, SAM = Samhällsbyggnadsnämnden, SN = Socialnämnden, BUN = Barn- och utbildningsnämnden, GN = 
Gymnasienämnden, KN = Kulturnämnden, YÖMF = Miljöförbundet, YHLAB = Ystad Hamn, YEAB = Ystad Energi, YBAB 
= Ystadbostäder, YIAB = Ystad industrifastigheter, YTAB = Ystad Teater, YSB = Ystad Saltsjöbad 

F1:1 Kemikaliehanteringssystem 

Inköp av ett kommunövergripande digitalt kemikaliehanteringssystem (åtgärd F:1:1a) kommer att kräva att 
ekonomiska medel tillförs. I nuläget finns det flera verksamheter som använder egna kemikaliehanteringssystem. 
Projektgruppens bedömning är ändå att kostnaden blir lägst om kommunkoncernen köper in ett gemensamt 
kemikaliehanteringssystem. Ansvar för upphandling av system är delat mellan en tilltänkt kemikaliegrupp bestående 
av hållbarhetsombud och representanter från inköpsenheten. Även andra personer med miljökompetens kan ingå i 
gruppen. För driftsättning av systemet (åtgärd F1:1b) krävs det personella resurser som inte finns idag. Någon måste 
vara huvudansvarig för systemet och kunna administrera det och vara kontaktperson med leverantören av systemet. 
Projektgruppen anser att det krävs en kemikaliesamordnare för detta uppdrag.      

F1:2 Systematiskt kemikaliearbete 

Systematiskt kemikaliearbete som omfattar kemikalieinventering (åtgärd F:1:2a), riskbedömning (åtgärd F:2:b) och 
substitution av de farligaste kemikalierna (åtgärd F:1:2c) bedöms kunna ske inom befintlig budgetram då det är 
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lagkrav på att upprätta kemikalieförteckningar och utföra riskbedömningar. Kunskapskravet i Miljöbalken ställer krav 
på verksamhetsutövaren att använda de bästa kemikalierna ur miljösynpunkt. Ansvaret för inventering och 
riskbedömning av kemikalier ligger på de verksamheter som använder miljöfarliga kemikalier. Vissa verksamheter 
som har brist på personer med miljökompetens kan behöva köpa in en tjänst för inventering. En fråga om att handla 
upp inventering (som option) i samband med upphandling av kemikaliehanteringssystem har diskuterats i 
fokusgrupperna. Ett annat alternativ är att anställa en kemikalissamordnare som avlastar verksamheterna.  

Rutiner för kemikaliehantering (åtgärd F:1:2d) bedöms kunna ske inom befintlig budgetram. Vissa 
kemikaliehanteringssystem innehåller redan färdiga rutiner för kemikaliehantering. Ansvaret för att ta fram rutiner 
ligger på en tilltänkt kemikaliegrupp eller kemikaliesamordnare. 

F1:3 Statistik 

Att ta fram statistik och rapportera förbrukningsuppgifter för kemiska produkter (åtgärd F1:3a) ligger på 
systemadministratörerna av det digitala kemikaliehanteringssystemet. Att sammanställa all statistik från 
kommunkoncernen (åtgärd F1:3b) ligger på en tilltänkt kemikaliegrupp eller kemikaliesamordnare.   

  

5.1.6 Goda exempel  
Ystad kommun har i samarbete med Ystadbostäder deltagit i 
Avfall Sveriges pilotprojekt för att testa och utveckla en metod 
för att förebygga avfall. Tillsammans har man beslutat att titta 
närmare på lim, fogmassor och halvtomma kemburkar och tagit 
fram tre huvudsakliga åtgärder för att minska inköp av dessa 
produkter. 

I samarbetsprojektet mellan Ystads kommun, Ystadbostäder, 
Marla Miljödialog och Avfall Sverige har Ystadbostäder lyckats 
att förebygga mängden kemikalier i verksamheten genom att:  

• Reparatörer ändrade arbetssätt 
• Inköpen förändrades 
• Antalet kemikalier minskade med 4/5 
• ”Favoritkemikalier” togs bort  

Kontakta Ystadbostäder (https://www.ystad.se/ystadbostader/) för mer information.  

  

5.2 Tillsyn och kontroll 
Enligt miljöbalken har miljönämnden (Ystad-Österlenregionens miljöförbund) tillsynsansvaret för skolor, förskolor, 
kök, avloppsverk, vattenverk samt de kommunala bolagen i Ystads kommun. Inom ramen för tillsyn sker kontroll av 
exempelvis kemikalier, avfall, städning, ventilation och hygien. Tillsynsarbetet är därför ett viktigt verktyg i arbetet 
med att minska de farliga ämnena i miljön, både genom kontroll och uppföljning, men också genom 
informationsarbete. Räddningstjänsten spelar en viktig roll i sitt tillsynsarbete när det gäller förvaring av miljöfarliga 
ämnen. 

Förutom kontroll genom tillsyn arbetar kommunen även med kontroll via arbetsmiljölagstiftning, gällande 
kommunen som arbetsgivare. Det sker genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid behov kan kommunens 
företagshälsovård kontaktas för stöd med att genomföra riskbedömningar gällande kemiska risker samt medicinska 

Foto: Från brainstormingen under början av projektet 
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kontroller enligt lagstiftning, t ex vid arbete med allergiframkallande ämnen (härdplaster). Genom ökad samverkan 
mellan olika instanser inom kommunen minimeras olägenheter vid tillsyn/kontroll. 

5.2.1 Åtgärder Tillsyn och kontroll 
 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F1:4 Utvecklad 
kemikalietillsyn 

 

a) Kemikalieförteckningar och utfasning Antalet kvarstående 
anmärkningar efter 
tillsyn. Röd (>5 st), gul 
(1-5 st) och grön (0 
st). 

b) Utveckla kemikalietillsynen hos 
miljöfarliga verksamheter 

c) Utvecklad tillsyn i förskolor, öppna 
förskolor och skolor 

 

Kemikalieförteckningar och utfasning 

Det ligger på alla verksamhetsutövare av en miljöfarlig verksamhet att kunna visa att man arbetar för att minska 
miljöpåverkan från sin verksamhet och att man har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav. Ystad-
Österlenregionens miljöförbund ska därför säkerställa att alla tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter har 
aktuella kemikalieförteckningar och, i de fall det hanteras utfasningsämnen och/eller prioriterade 
riskminskningsämnen, att det finns utfasningsplaner eller handlingsplaner för dessa ämnen. Tillstånds- och 
anmälningspliktiga verksamheter ska kunna visa att de har kunskap om och följer REACH-förordningen. 

Utveckla kemikalietillsynen hos miljöfarliga verksamheter 

Kemikalieförteckningar upprättas i dag av många miljöfarliga verksamheter. Syftet är att verksamheterna ska kunna 
identifiera produkter som innehåller farliga kemikalier och byta ut dessa. De är också ett redskap för 
tillsynsmyndigheten att identifiera farliga kemikalier i olika typer av verksamheter. Nya områden för tillsynen är till 
exempel att identifiera eventuella utsläpp av mikroplaster och nanopartiklar och påverkan från kemikalier som finns i 
material som används i produktionen. Sådan information kan inte hämtas ur kemikalieförteckningar. Vid tillsynen 
skulle större vikt kunna läggas vid att identifiera dessa områden. 

Utvecklad tillsyn i förskolor, öppna förskolor och skolor 

Kemikalietillsyn inom förskola och skola görs i dagsläget med fokus på hantering av de kemiska produkter som 
används i verksamheten, till exempel rengöringsmedel och laboratoriekemikalier i kemiundervisningen. Men de 
material som finns i lokalerna och de varor som används i verksamheterna kan också ha en hälso- och miljöpåverkan. 
Det kan till exempel röra sig om PVC-golv och leksaker som kan innehålla ftalater. Verksamheterna behöver genom 
information göras medvetna om att även material och varor kan vara källor till en oönskad kemikaliepåverkan. Detta 
för att exempelvis kunna ställa krav vid inköp. 

 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F1:5 Delta i 
kemikalieinspektionens 
tillsynskampanjer 

Tillsynsmyndigheten ska delta i 
Kemikalieinspektionens tillsynskampanjer 
när det är möjligt. 

Antalet gånger som 
man deltagit under 
året. Röd (0 och grön 
(1 eller fler). 
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Delta i kemikalieinspektionens tillsynskampanjer 

Kemikalieinspektionen planerar och utför ett antal tillsynskampanjer. Exempel är Tillsyn av varor i detaljhandeln 
(2018–2019), Tillsyn av CLP-märkning i detaljhandeln (2017) och Tillsyn av återvunna ämnen (2016). Ett mer 
utvecklat samarbete inom ramen för tillsynskampanjer kan effektivisera tillsynsarbetet genom att enskilda kommuner 
och länsstyrelser slipper arbeta fram checklistor och metoder på egen hand.  

5.2.2 Kostnader Tillsyn och kontroll 
 

ÅTGÄRD NR KOSTNAD ANSVAR 

F1:4a. Kemikalieförteckningar och utfasning OK YÖMF 
F1:4b. Utveckla kemikalietillsynen hos 
miljöfarliga verksamheter 

OK YÖMF 

F1:4c. Utvecklad tillsyn i förskolor, öppna 
förskolor och skolor 

OK /P YÖMF + KS 

F1:4d. Delta i kemikalieinspektionens 
tillsynskampanjer 

OK YÖMF 

Förklaringar:  

P = Ytterligare personella resurser krävs, E = Ytterligare ekonomiska medel krävs, OK = Åtgärden kan genomföras inom befintlig 
budget och med befintliga personella resurser 

YÖMF= Miljöförbundet, KS = Kommunstyrelsen 

F1:4 Utvecklad kemikalietillsyn 

Åtgärden bedöms kunna ske inom befintlig budgetram med befintliga personella resurser. Miljöförbundet kan 
behöva hjälp med att ta fram teorimaterial för aktivitet F1:4c, vilket kan ske i samarbete med en tilltänkt 
kemikaliegrupp eller kemikaliesamordnare. 

F1:5 Delta i kemikalieinspektionens tillsynskampanjer 

Åtgärden bedöms kunna ske inom befintlig budgetram med befintliga personella resurser. 

5.2.3 Goda exempel  
 

Miljösamverkan Skåne utför en rad projekt tillsammans med de skånska kommunerna. Ett 
intressant projekt som utfördes under 2018–2019 är tillsyn av anläggningar med konstgräs 
och gummibaserade ytor. Syftet med projektet var att ta fram ett material så att 
kommunernas inspektörer kan bedriva tillsyn på konstgräsplaner och gummibaserade ytor 
för lek och idrott. Projektet skulle också leda till kunskapsspridning om olika tekniker, 
eventuellt med exempel från olika kommuner, kostnader, inköp, lagring av granulat men 
även om lagstöd. 

Det finns mer information om projektet här: 

https://miljosamverkanskane.se/tillsyn-av-anlaggningar-med-konstgras-och-
gummibaserade-ytor-2018-2019/  
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6. UPPHANDLING OCH INKÖP 
 

Genom upphandlingsförfarandet kan kommunen ställa krav som styr mot en hållbar utveckling. 
Kemikaliekravställning i upphandling är ett av de mest effektiva verktyg som en kommun kan använda för att minska 
användningen och spridningen av skadliga ämnen. Kraven ska vara väl motiverade och möjliga för leverantören att 
uppfylla. 

6.1 Upphandlingsmyndighetens kriterier 
Som stöd i upphandling finns Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Myndigheten tillhandahåller 
färdigformulerade kemikalikrav som bygger på försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen. Kriterierna finns i 
tre nivåer: basnivå, avancerad nivå och spjutsspetsnivå.  

1. Basnivå: Basnivån består av krav som är fokuserade på att minska merparten av den miljö/hållbarhetspåverkan 
som är kopplad till det specifika produktområdet. Tanken är att det ska gå att genomföra en miljöanpassad 
upphandling utan alltför stora resurser och kompetens. Baskraven är i vissa fall mer ambitiösa än gällande 
lagstiftning. Det finns god tillgång av varor och tjänster som uppfyller dessa krav. Kraven är enkla att använda 
och verifiera. 

2. Avancerad nivå: Avancerad nivå omfattar krav som går längre än basnivån och kan kräva en större insats i att 
följa upp och granska verifikationer. 

3. Spjutspetsnivå: På denna nivå efterfrågas det bästa alternativet på marknaden vad gäller miljö- och andra 
hållbarhetsaspekter. Detta innebär att tillgången på varor och tjänster är mindre än för bas- och avancerade krav. 
Spjutspetskraven innebär att det kan behövas mer specialkompetens vid upphandlingen och man kan behöva 
ägna mer tid åt verifieringsarbetet. 
 

6.2 Upphandling 
Ystads kommun upphandlar varor och tjänster för cirka 500 miljoner kronor årligen och har möjligheter att påverka 
miljön genom sina inköp av varor, produkter, tjänster och entreprenader. Kommunens upphandlingar och inköp ska 
bidra till en hållbar utveckling med minsta möjliga miljöpåverkan samt följa kommunledningens strategiska inriktning 
och beslut. Att ställa kemikaliekrav vid upphandling ger stora möjligheter att göra hållbarare inköp. 

För att kunna ställa rätt kemikaliekrav vid upphandling behövs kunskap, inte allra minst från beställaren. 
Inköpsenheten ska vara beställaren behjälplig med vilka verktyg som finns för att kunna ställa kemikaliekrav vid 
upphandlingar. Under avsnitt 9.5.1 finns förslag på utbildning för både beställare, avropare och upphandlare.  

6.2.1 Åtgärder Upphandling 
 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F2:1 

 

 

Ställa kemikaliekrav i 
upphandlingar 

Ta fram en handledning för hur man ska 
ställa kemikaliekrav i upphandlingar och 
göra denna känd hos alla upphandlande 
enheter inom kommunen.  

Andel nya avtal under 
året där kemikaliekrav 
har ställts. Röd 
(<50%), gul (50-75%) 
och grön (>75%). 
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Ställa kemikaliekrav i upphandlingar 

En av förutsättningarna för att kunna ställa kemikaliekrav i upphandlingar är att kommunen tar fram en handledning. 
Handledningen ska utgå från miljökritiska områden (varugrupper), som till exempel bygg, anläggning, möbler, 
textiler, leksaker etc. Vid upphandlingar ska vi utgå från kraven i upphandlingsmyndighetens kritieriebibliotek där så 
är möjligt. Vi bör även begära in information om innehåll av ämnen på EU:s kandidatförteckning vid upphandling av 
varor och kemiska produkter. 

 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F2:2 Rutin för kontroll och 
uppföljning av ställda 
avtalskrav 

a) Ta fram rutiner för uppföljning av 
uppställda krav vad gäller miljö och 
kemikalier.  

Framtagen rutin. Röd 
(nej) och grön (ja). 

 

b) Uppföljning av uppställda avtalskrav 
vad gäller miljö och kemikalier.  

Andelen leverantörer 
som är föremål för 
uppföljning av totalt 
antal leverantörer som 
levererar varor för mer 
än 10 prisbasbelopp 
och tjänster/ 
entreprenader för mer 
än 100 prisbasbelopp. 
Röd (<50%), gul (50-
75%) och grön 
(>75%). 

 

Rutin för kontroll och uppföljning av ställda avtalskrav 

I dagsläget saknas kunskapen hos beställarna att följa upp de krav som ställts i upphandlingen därför krävs det att det 
tas fram rutiner centralt. I rutinerna kan det till exempel finnas krav på att vidta sanktioner om uppföljningen av en 
upphandling visar att kemikaliekraven enligt avtalet inte uppfylls. Sanktionerna vidtas enligt samma rutin som för 
andra avtalsbrott 

Avtalsuppföljning är aktiviteter som syftar till att säkerställa att leverantören uppfyller de krav som vi har ställt i 
upphandlingsdokumenten och att vi som upphandlande verksamhet får det som vi har efterfrågat. Fördelarna med 
avtalsuppföljning är många, till exempel att sannolikheten ökar för att vi betalar rätt pris för rätt leverans, ihållande 
brister/stora brister under en avtalsperiod fångas upp och genom uppföljning uppfattar leverantörer oss som seriösa 
och vi får därmed ett ökat förtroende. Exempel på risker med bristande avtalsuppföljning är att leveranser inte sker 
enligt avtal och att kostnader ökar då högre priser och sämre leveransvillkor kan tillämpas. Det är i första hand 
beställaren som ska följa upp avtal, men det bör ske i samråd med inköpsenheten. 
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6.2.2 Kostnader Upphandling 
 

ÅTGÄRD NR KOSTNAD ANSVAR 

F2:1. Ställa kemikaliekrav i upphandlingar och 
avtal 

P+E KS  

F2:2a. Ta fram rutiner för uppföljning av 
upphandlingar och avtal 

P+E KS  

F2:2b. Följa upp upphandlingar och avtal OK KS, SAM, SN, BUN, 
GN, KN, YÖMF, 
YHLAB, YEAB, YBAB, 
YIAB, YTAB, YSB 

Förklaringar:  

P = Ytterligare personella resurser krävs, E = Ytterligare ekonomiska medel krävs, OK = Åtgärden kan genomföras inom befintlig 
budget och med befintliga personella resurser 

KS = Kommunstyrelsen, SAM = Samhällsbyggnadsnämnden, SN = Socialnämnden, BUN = Barn- och utbildningsnämnden, GN = 
Gymnasienämnden, KN = Kulturnämnden, YÖMF = Miljöförbundet, YHLAB = Ystad Hamn, YEAB = Ystad Energi, YBAB 
= Ystadbostäder, YIAB = Ystad industrifastigheter, YTAB = Ystad Teater, YSB = Ystad Saltsjöbad 

F2:1 Ställa kemikaliekrav i upphandlingar 

Åtgärden som handlar om att ta fram en handledning för hur man ska ställa kemikaliekrav i upphandlingar utförs av 
en tilltänkt kemikaliegrupp i samarbete med inköpsenheten. I dagsläget finns det inga personella resurser för att 
utföra åtgärden. Deltagarna i den tilltänka kemikaliegruppen behöver mandat från chefer för att kunna avsätta tid för 
ett sådant arbete som kan bli omfattande. Det enklaste är om kommunen anställer en kemikaliesamordnare som tar 
på sig ansvaret att ta fram handledningen med stöd av den tilltänkta kemikaliegruppen.  

F2:2 Rutin för kontroll och uppföljning av ställda avtalskrav 

Åtgärden handlar dels om att ta fram rutiner för uppföljning av avtal och dels att beställarna ska följa upp ställda 
avtalskrav när rutinerna är på plats I dagsläget finns det inga personella resurser att utföra åtgärd F2:2a om att ta fram 
rutiner för uppföljning av avtal. Det enklaste är om kommunen anställer en kemikaliesamordnare som tar på sig 
ansvaret att ta fram rutiner med stöd av den tilltänkta kemikaliegruppen. När rutinerna är på plats kan beställare och 
projektledare/byggledare i samarbete med kemikaliesamordnaren tillse att rutinerna följs (åtgärd F2:2b).   

6.2.3 Goda exempel 
Inköpsenheten i Ystads kommun har i samarbete med Malmö stad, Trelleborgs 
kommun och Staffanstorps kommun deltagit i innovationsprojektet ”Cirkulär 
och biobaserad ekonomi – Från teori till praktik”. Vinnova har finansierat det 
här projektet som utredde policy- och beteendefrågor för att underlätta 
omställningen till en biobaserad och/eller cirkulär ekonomi. Sustainable 
Business Hub och Hållbar Utveckling Skåne hjälper till att administrera och 
facilitera projektet.   

Följande mål är satta: 

• Ambitionen är att öka kunskapen om innovativ upphandling.  
• Fokus är en minskad plastanvändningen i offentliga miljöer. 
• Hållbara material- och bygglogistikhantering vid entreprenader.  

Mer information finns att få hos inköpsenheten i Ystads kommun.  
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6.3 Inköp 
 

Upphandling och inköp är två olika delar i anskaffningsprocessen. När avtal är tecknat med en eller flera leverantörer 
kan verksamheterna göra sina inköp (avrop) från avtalet i förvissning att relevanta krav har ställts i upphandlingen. 
Som stöd till verksamheterna att välja rätt produkter från avtal kan inköpsenheten upprätta tydliga inköpsrutiner och 
mallar för avrop.  

 

Konsumtionstrappan 

 

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.  

6.3.1 Åtgärder vid inköp 
 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F2:3 Förbättra 
inköpsrutinen 

a) Inköp av varor inom ramavtal ska ske 
genom e-handelssystem, som till 
exempel Raindance marknadsplats.  

Andel av alla inköp av 
varor som görs via 
Raindance. Röd 
(<50%), gul (50-75%) 
och grön (>75%). 

Andel inköp som görs 
inom ramavtal. Röd 
(<50%), gul (50-75%) 
och grön (>75%). 

  

Steg 1: Vi kommer fram till att det är tillräckligt bra att köpa 
den sämre produkten (ur giftfritt perspektiv) och köper till 
vanlig kostnad.  
Steg 2: Om vi kommer fram till att denna produkt är ett 
måste för verksamheten men prioriterar denna produkt som 
giftfri – accepterar högre kostnad. 
Steg 3: Skulle det vara möjligt att köpa in en bättre produkt 
(ur giftfritt perspektiv) till ett högre pris per styck, men att 
köpa färre? 
Steg 4: Finns det möjlighet att köpa begagnat eller hyra 
produkten med tillfredställande kvalitet?  
Steg 5: Kan jag lösa behovet med ett gratis alternativ? Låna 
av någon eller kan jag/vi använda något annat vi har tillgång 
till? 
Steg 6: Tänk en gång till, behöver jag verkligen göra detta 
inköp?  Illustration: Henrik Uthas (från källa www.lund.se) 
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  b) Rensa i produktlistan i e-
handelssystemet så att miljöfarliga 
ämnen sållas bort. 

Andel ej miljömärkta 
produkter som har 
tagits bort under året 
från listan. Röd 
(<50%), gul (50-95% 
och grön (>95%). 

c) Begränsa antalet leverantörer utanför 
e-handelssystemet  

Antal leverantörer av 
varor under året som 
har tagits bort (utanför 
avtal). Röd (fler än 
året innan) och grön 
(färre än året innan). 

 

Förbättra inköpsrutinen 

Inköp av varor i kommunkoncernen sker på olika sätt beroende på varukategori, allt från avtal med fysiska butiker 
till avtal genom Raindance marknadsplats eller HBV-avtal. Inköp inom avtal säkerställer att skattebetalarnas pengar 
används på bästa sätt. Inköp via ramavtal, som till exempel Adda, garanterar ofta att de varor som ingår håller en god 
miljöprestanda i förhållande till pris. För att säkerställa att de varor som finns är miljövänliga ska alla inköp av varor 
inom ramavtal ske genom Raindance marknadsplats så långt som möjligt. Ett stort problem idag är att Raindance 
marknadsplats innehåller alltför många varor av samma slag, flera av dessa har ingen miljömärkning alls och är dyra. 
Det ska ligga på varje verksamhet att i samarbete med ekonomiavdelningen rensa bland varorna i systemet. De varor 
som har miljömärkning ska alltid stå högst upp på listan. Ett annat problem är att Raindance marknadsplats 
innehåller alldeles för få leverantörer. Vi behöver samtidigt begränsa den totala mängden leverantörer utanför avtal, 
till exempel vissa inköp som sker på stan. 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F2:4 Inköps-och 
upphandlingspolicy 

Kommunen behöver se över sin 
nuvarande policy för upphandling och 
inköp.  

Reviderad policy. Röd 
(ej reviderad policy) 
och grön (reviderad 
policy).  

 

Inköps-och upphandlingspolicy 

Det har hänt mycket inom inköps- och upphandlingsområdet sedan Upphandlingsmyndigheten bildades 2015. Den 
nuvarande inköps-och upphandlingspolicy från 2015 behöver bli skarpare för att styra inköpen rätt och följa 
upphandlingsmyndighetens mål.  

6.3.2 Kostnader för Inköp 
 

ÅTGÄRD NR KOSTNAD ANSVAR 

F2:3a. Inköp av varor inom ramavtal ska ske 
genom e-handelssystemet Raindance 
marknadsplats.  

OK KS, SAM, SN, BUN, 
GN, KN, YÖMF, 
YHLAB, YEAB, YBAB, 
YIAB, YTAB, YSB 
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F2:3b. Rensa i produktlistan i e-
handelssystemet. 

OK KS (i samarbete med 
SAM, SN, BUN, GN, 
KN, YÖMF, YHLAB, 
YEAB, YBAB, YIAB, 
YTAB, YSB) 

F2:3c. Begränsa antalet leverantörer utanför e-
handelssystemet.  

OK 

F2:4. Revidering av inköps-och 
upphandlingspolicy 

P+E KS 

Förklaringar:  

P = Ytterligare personella resurser krävs, E = Ytterligare ekonomiska medel krävs, OK = Åtgärden kan genomföras inom befintlig 
budget och med befintliga personella resurser 

KS = Kommunstyrelsen, SAM = Samhällsbyggnadsnämnden, SN = Socialnämnden, BUN = Barn- och utbildningsnämnden, GN = 
Gymnasienämnden, KN = Kulturnämnden, YÖMF = Miljöförbundet, YHLAB = Ystad Hamn, YEAB = Ystad Energi, YBAB 
= Ystadbostäder, YIAB = Ystad industrifastigheter, YTAB = Ystad Teater, YSB = Ystad Saltsjöbad 

F2:3 Förbättra inköpsrutinen 

Förbättring av inköpsrutinen (åtgärd F2:3) förväntas kunna ske inom befintlig budgetram med befintliga personella 
resurser. Ansvaret ligger på den verksamhet som ansvarar för varuområdet, till exempel lokalvårdsenheten när det 
gäller beställning av rengöringsmedel. Samarbete bör ske mellan ansvarig verksamhet och avropare.  

F2:4 Inköps-och upphandlingspolicy 

En reviderad inköps-och upphandlingspolicy (åtgärd F2:4) med kemikalieformuleringar kräver ytterligare personella 
och ekonomiska resurser. I dagsläget finns det inga personella resurser för att utföra åtgärden. Deltagarna i den 
tilltänka kemikaliegruppen behöver mandat från chefer för att kunna avsätta tid för ett sådant arbete som kan bli 
omfattande. Det enklaste är om kommunen anställer en kemikaliesamordnare som tar på sig ansvaret att ta fram en 
revidering tillsammans med inköpsenheten med stöd av den tilltänkta kemikaliegruppen. 

 

6.3.3 Goda exempel 
 

Innovationsupphandling Syd 

Ystads, Skurups och Trelleborgs kommuner har tagit fram en arbetsmodell för 
innovationsupphandling som man tänker arbeta vidare med i tre olika 
innovationsupphandlingar. Modellen är anpassad till kommunernas behov, men 
ska även kunna användas i andra små och medelstora kommuner. 

Arbetsmodellen har utvecklats i en learning-by-doing-metod, där tre 
innovationsupphandlingar har planerats utifrån resultat från en intern 
behovsidentifieringsprocess, där rena & torra golv i förskolan, smart digital 
service på medborgarnas villkor och interkommunal delningstjänst för cirkulära 
resursflöden har identifierats som lämpliga innovationsupphandlingsområden. 

Läs mer: 

https://www.ystad.se/naringsliv/upphandlingar/innovationsupphandling2/ 
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7. INNEMILJÖ 
Fokusområde innemiljö innefattar giftfri förskola, skola och fritidshem, giftfri vardag och giftfritt byggande. En av de 
större källorna till kemikalier i innemiljö är byggprodukter och inredning. Med mer kunskap, strategiskt och 
verksamhetsövergripande arbete kan kemikalieexponeringen minimeras inom kommunen. 

 

7.1 Giftfritt byggande 
Byggsektorn står för cirka 40 procent av material- och energianvändningen i Sverige. Totalt hanteras cirka 40 000 
olika byggprodukter. Dessa produkter innehåller fler än 20 000 kemiska ämnen. Stora materialvolymer (75 miljoner 
ton per år) och byggnaders långa livslängd (100–200 år) ger en ökad risk för att byggvaror påverkar människors hälsa 
och miljön. Att minimera användningen av farliga kemiska ämnen inom byggsektorn är en mycket viktig och 
komplex utmaning. Flera förbättringsinitiativ har tagits inom byggbranschen. Ett bra exempel är framtagandet av 
BASTA, som är ett verktyg för att undvika byggprodukter som innehåller ämnen med särskilt farliga egenskaper. 
Andra hjälpmedel för insamling av byggprodukters innehåll av kemikalier är Byggvarubedömningen och Sunda hus.  

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. Ofta när val av byggprodukt ska göras står valet mellan 
hälso- och miljöpåverkan eller funktion. I funktionen kan definitivt hållbarhet ingå. Det kan dock krävas lite mer 
arbete och tålamod att hitta rätt produkt. 

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.  

7.1.1 Åtgärder Giftfritt byggande 
 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F3:1 Tillämpa kemikaliekrav 
vid upphandling 

Tillämpa kemikaliekrav vid upphandling 
av bygg och anläggningsmaterial, 
projektörer och entreprenörer vid 
nybyggnad, ombyggnad och förvaltning. 

Andel upphandlingar 
där sådana krav har 
ställts. Röd (<50%), 
gul (50-95%) och grön 
(>95%).  

 

Tillämpa kemikaliekrav vid upphandling 

För att skydda människors hälsa och miljön behöver Ystads kommun tillämpa kemikaliekrav i upphandling.  
Följande krav bör beaktas när kommunen uppför byggnader eller anläggningar i egen regi. Kraven bör även tillämpas 
vid markanvisning och markavtal med ledningsägare. Om en verksamhet väljer att följa en miljöcertifiering för ett 
visst projekt, som till exempel Miljöbyggnad silver räknas det som att man ställt kemikaliekrav.  
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Krav 1 Utfasningsämnen 

Bygg- och anläggningsvaror (material och kemiska produkter) som används i nybyggnation, renovering, ombyggnad 
och förvaltning ska inte innehålla utfasningsämnen. 

Krav 2 Prioriterade riskminskningsämnen 

Bygg- och anläggningsvaror (material och kemiska produkter) som används i nybyggnation, renovering, ombyggnad 
och förvaltning bör inte innehålla prioriterade riskminskningsämnen. Om de används ska åtgärder vidtas för att 
minimera riskerna. 

Krav 3 Nanomaterial 

Användning av nanomaterial ska dokumenteras för spårbarhet i framtiden. Dokumentationen omfattar information 
om vilken typ av material som använts och var det har använts. Exempel på varor som kan innehålla nanomaterial är 
betong, färg och fönster. 

Krav 4 Känslig användning 

Den som avser att använda en vara eller kemisk produkt som innehåller eller avger utfasningsämnen eller prioriterade 
riskminskningsämnen ska alltid bedöma exponeringsrisken för miljö och människor i förhållande till den aktuella 
användningen. Detta gäller även material i kontakt med vatten som innehåller ämnen som definieras som särskilda 
förorenande ämnen (SFÄ) eller prioriterade ämnen i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten och HVMFS 2013:19. 
Material i kontakt med dricksvatten, särskilt känsliga grupper och miljöer bedöms med särskild noggrannhet. 
Exempel är dricksvattenarmaturer, material på lekplatser, PVC-golv på förskolor och koppar och zink i kontakt med 
vatten i öppna system. 

Krav 5 Mikroplaster 

Mikroplastspridning från bygg- och anläggningsprojekt i kommunen ska förebyggas, både under uppförande och 
användning. Dagens produktion och användningsmönster av plast gör att mikroplaster sprids, men också 
nedskräpning och brister i avfallshantering bidrar till spridningen. Mikroplaster som sprids kan utgöra ett problem i 
sig men de kan också sprida skadliga ämnen. De tusentals olika additiv som ofta följer med plastpartiklar kan utgöra 
miljö- och hälsorisker när de sprids i naturen och i ekosystems näringskedjor. Ytan på en mikroplastpartikel har 
dessutom hög tendens att adsorbera både metaller och organiska föreningar. 

Krav 6 Kompetens 

I kommunens projekt ska övergripande ansvar och miljökompetens intygas av entreprenör för att säkerställa att 
ställda krav följs, dokumenteras och redovisas. 

Krav 7 Avvikelsehantering 

Vid markanvisningsavtal ska avvikelser hanteras internt av byggaktören. Den färdigställda loggboken samt projektets 
avvikelser redovisas vid slutbesiktning till exploateringskontoret. Externa ledningsägare ansvarar internt för 
avvikelsehantering och redovisar dessa för kommunen vid angivet uppföljningstillfälle. I kommunens egna bygg- och 
anläggningsprojekt ska upphandlade konsulter och entreprenörer ansvara för hantering av eventuella avvikelser i 
samråd med respektive verksamhets utvalda representant som godkänner eller avslår dessa.  

Krav 8 Dokumentation 

Vid tillsyn, revision och projektslut ska nedanstående dokumentation tillhandahållas av kommunens upphandlade 
konsulter och entreprenörer. 

• Miljöansvarig (namn, kontaktuppgifter och CV). 
• Verktyg/rutin för implementering av kemikaliekrav. Kommunen ska inneha ägandeskap till loggbok för 

projektet. 
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• Digital loggbok för använda bygg- och anläggningsvaror och kemiska produkter med uppgift om placering 
i byggnad eller anläggning. 

• Godkända avvikelserapporter. 
• I kommunens egna bygg- och anläggningsprojekt uppges mängd för alla avvikelser och för kemiska produkter 

som innehåller riskminsknings- och utfasningsämnen. 
• Information om förekomst av nanomaterial. 

Krav 9 Rutiner 

Rutiner ska tillämpas i kommunens förvaltningar och bolag och hos entreprenörer för att säkerställa att 
kemikaliekrav enligt punkt 1–8 uppfylls. De ska innehålla uppgifter om hur man arbetar praktiskt för att uppfylla 
ställda krav: 

• hur kontrollen sker, till exempel vilket miljöbedömningssystem som används för kontroll av förekomst av 
oönskade ämnen enligt krav 1 och 2 och upplysning om nanomaterial enligt krav 3. 

• hur bedömning av exponeringsrisker sker vid användning av material som strider mot krav 1, 2 och 4. 
• hur dokumentation av bygg- och anläggningsvaror (material och kemiska produkter) sker. 

Kommunens förvaltningar och bolag ska upprätta rutiner för genomförande och uppföljning av krav med stöd av 
kommunens tilltänkta kemikaliegrupp eller kemikaliesamordnare.  

 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F3:2 Dokumentera varor 
och kemiska produkter 

Dokumentera varor och kemiska 
produkter som används vid uppförande 
och underhåll av byggnader och 
anläggningar i digital loggbok och 
uppdatera loggboken vid ombyggnation 
och förvaltning. 

Andel dokumenterade 
varor och kemiska 
produkter under året 
som är kopplade till 
digital loggbok. Röd 
(<50%), gul (50-75%) 
och grön (>75%). 

 

Dokumentera varor och kemiska produkter  

Det är mycket kostsamt att i efterhand åtgärda och sanera material som visat sig innehålla miljö- och hälsofarliga 
ämnen. För att minimera sådana kostnader i framtiden ska man i första hand använda material som med dagens 
kunskap i möjligaste mån är fria från skadliga ämnen. Dessutom ska man dokumentera var materialen är inbyggda 
för att förenkla substitution och sanering om det behövs i framtiden. Idag ligger den digitala loggboken hos 
entreprenören, men målet är att kommunkoncernen inom några år upphandlar en gemensam tjänst för digital 
loggbok. 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F3:3 Känsliga 
användningsområden 

Utvärdera och substituera material som 
utgör risk i känsliga användnings-
områden. 

Genomförd årlig 
utvärdering. Röd (0 st) 
och grön (1 st eller 
fler).  
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Känsliga användningsområden 

Känsliga områden kan vara material i kontakt med dricksvatten, material som kommer i kontakt med särskilt känsliga 
grupper (till exempel barn) och känsliga utemiljöer. Mer information finns under åtgärd F3:1 ”Tillämpa 
kemikaliekrav vid upphandling”.   

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F3:4 Främja innovation Främja innovation och alternativa material 
för att substituera material som utgör risk. 

Deltagande i nätverk 
/projekt under året 
som främjar 
innovation. Röd (nej) 
och grön (ja). 

 

Främja innovation 

Ystads kommun är en liten kommun och har små möjligheter att driva innovationsprojekt. Kommunen ska ändå 
sträva efter att i sin upphandlingsprocess främja innovation genom att efterfråga och tillåta nya material och aktivt 
medverka till att nya lösningar utvecklas. I den mån det är möjligt ska kommunens förvaltningar och bolag bidra till 
att substituera material som utgör risk genom att agera testbädd för alternativa material, som till exempel 
korkunderlag på lekplatser med gummigranulat. Det bästa sättet att få en inblick i nya material och lösningar är att 
delta i externa nätverk.  

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F3:5 

 

 

All nybyggnation ska 
ske enligt standard för 
miljöbyggnad. 

a) Materialval ska uppfylla Basta/Beta 
kriterier eller motsvarande. 

Antal nybyggnads-
projekt där dessa krav 
inte uppfyllts under 
året. Röd (1 st eller 
fler) och grön (0 st).   

b) Avvikelse från kraven ska 
dokumenteras och följas upp. 

Andel som följer 
kraven. Röd (<50%), 
gul (50-95%) och grön 
(>95%). 

 

All nybyggnation ska ske enligt standard för miljöbyggnad 

Kommunen använder redan idag Miljöbyggnad silver för byggprojekt som ligger över 40 miljoner kronor. När det 
kommer till mindre byggprojekt och renoveringar siktar kommunen på att följa lagstiftningen. Målet är att alla nya 
byggprojekt åtminstone ska ställa krav på material enligt Basta- eller Beta-kriterier. Avvikelser från detta ska 
dokumenteras.  

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F3:6 Ställa kemikaliekrav i 
entreprenader 

Ställa krav på att entreprenören ska 
rapportera in kemikalieförteckning med 
utfasningsämnen och 
riskminskningsämnen.  

Andel projekt där 
dessa krav uppfyllts 
under året. Röd 
(<50%), gul (50-95%) 
och grön (>95%).   
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Ställa kemikaliekrav i entreprenader  

Genom att använda Byggvarubedömningen eller likvärdig systematik uppfylls kraven för kemiska produkter och 
varor. De typer av entreprenader som kommer att omfattas av denna åtgärd är främst ombyggnader och 
renoveringar som måste uppdateras med nya byggregler (BBR). Åtgärden är speciellt viktig den dag när byggnaden 
ska rivas, då man får ett kvitto på vilka ämnen som finns i byggnaden.  

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F3:7 Krav på byggmaterial 
vid ombyggnationer 

Materialval ska uppfylla Basta/Beta 
kriterier eller motsvarande. 

Andel projektering och 
upphandling för 
ombyggnationer där 
kravspecifikation har 
använts för projekt 
mer än 100 
prisbasbelopp. Röd 
(<50%), gul (50-75%) 
och grön (>75%). 

 

Krav på byggmaterial  

Vissa byggmaterial innehåller ämnen som är miljö- och hälsofarliga. Därför är det viktigt att arbeta med medvetna 
materialval så att kommunens anställda och invånare får vistas i lokaler med god inomhusmiljö. Med kemikaliekrav 
kan kommunen som beställare påverka leverantörer att göra bättre produkter och entreprenörerna att göra bättre 
materialval vilket bidrar till att fasa ut farliga ämnen vid byggnation och reparation. Genom att inbyggda material 
dokumenteras i en loggbok fås även en spårbarhet för framtida behov. Byggprodukters innehåll samt loggbok är av 
stor betydelse för att övergå till en mer cirkulär byggprocess där begagnat byggmaterial kan återbrukas eller 
återvinnas utan farliga ämnen i kretsloppet. 

Bedömningssystemet Byggvarubedömningen handlas upp för att välja och dokumentera materialval, samt följa upp 
kemikaliekrav på byggmaterial. Krav finns på att nybyggnationer ska byggas enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad 
på nivå silver i de dyrare projekten. Kemikaliekrav finns inarbetat i Miljöbyggnad och ställs i ett tidigt skede under 
projekteringens gång för att få en så stor påverkan som möjligt. Även mindre projekt som om- och tillbyggnationer 
ska ha kemikaliekrav på byggmaterial och dokumentation i loggbok. Dock följer de inte alla krav i Miljöbyggnad. 

7.1.2 Kostnader för giftfritt byggande 
 

ÅTGÄRD NR KOSTNAD ANSVAR 

F3:1. Tillämpa kemikaliekrav vid upphandling OK /P KS (i samarbete med 
SAM, YBAB, YIAB, 
YHLAB, YEAB 

F3:2. Dokumentera varor och kemiska produkter E SAM, YBAB, YIAB, 
YHLAB, YEAB 

F3:3. Känsliga användningsområden P SAM, YBAB, YIAB, 
YHLAB, YEAB 

F3:4. Främja innovation OK SAM, YBAB, YIAB, 
YHLAB, YEAB 
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F3:5a. All nybyggnation ska ske enligt standard 
för miljöbyggnad. 

OK SAM, YBAB, YIAB, 
YHLAB, YEAB 

F3:5b. Avvikelser från F3.5a ska dokumenteras 
och följas upp. 

OK 

F3:6. Ställa kemikaliekrav i entreprenader OK SAM, YBAB, YIAB, 
YHLAB, YEAB 

F3:7. Krav på byggmaterial vid ombyggnationer OK SAM, YBAB, YIAB, 
YHLAB, YEAB 

Förklaringar:  

P = Ytterligare personella resurser krävs, E = Ytterligare ekonomiska medel krävs, OK = Åtgärden kan genomföras inom befintlig 
budget och med befintliga personella resurser 

KS = Kommunstyrelsen, SAM = Samhällsbyggnadsnämnden, SN = Socialnämnden, BUN = Barn- och utbildningsnämnden, GN = 
Gymnasienämnden, KN = Kulturnämnden, YÖMF = Miljöförbundet, YHLAB = Ystad Hamn, YEAB = Ystad Energi, YBAB 
= Ystadbostäder, YIAB = Ystad industrifastigheter, YTAB = Ystad Teater, YSB = Ystad Saltsjöbad 

F3:1 Tillämpa kemikaliekrav vid upphandling 

Åtgärden kan troligtvis genomföras inom befintlig budget och med befintliga personella resurser. Det kan krävas 
anställning av kemikaliesamordnare för att få åtgärden på plats i praktiken. Kemikaliekraven ska utgå från förslaget i 
kemikalieplanen under avsnitt 7.1.1. Samarbete ska ske mellan tilltänkt kemikaliegrupp och byggprojektledare.  

F3:2 Dokumentera varor och kemiska produkter 

Åtgärden är tänkt att ske om några år. Upphandling av gemensam digital loggbok för kommunkoncernen är mycket 
angelägen och kommer att medföra kostnader.  

F3:3 Känsliga användningsområden 

Åtgärden om att utvärdera och substituera material som utgör risk i känsliga användningsområden kräver externa 
resurser i form av en kemikaliesamordnare eller konsult. Det finns i dagsläget ingen möjlighet för en tilltänkt 
kemikaliegrupp att utreda detta själv.  

F3:4 Främja innovation 

Åtgärden bedöms kunna genomföras inom befintlig budget och med befintliga personella resurser. Samarbete bör 
ske mellan tilltänkt kemikaliegrupp och byggprojektledare.  

F3:5 All nybyggnation ska ske enligt standard för miljöbyggnad 

Åtgärden om att all nybyggnation ska ske enligt standard för miljöbyggnad görs redan idag för större byggprojekt. 
Om det även ska implementeras för mindre byggprojekt kan det komma att medföra merkostnader. Ett bättre 
alternativ kan i stället vara att ställa kemikaliekrav enligt Basta- eller Beta-kriterier (se även åtgärd F3:1) och krav på 
dokumentation av byggnadsmaterial i en loggbok (åtgärd F3:2). Åtgärden bedöms kunna genomföras inom befintlig 
budget och med befintliga personella resurser under förutsättning att det sker ett samarbete med en tilltänkt 
kemikaliegrupp eller kemikaliesamordnare. 

F3:6 Ställa kemikaliekrav i entreprenader 

Åtgärd om att ställa krav på att entreprenören ska rapportera in kemikalieförteckning bedöms kunna genomföras 
inom befintlig budget och med befintliga personella resurser. 

F3:7 Krav på byggmaterial vid ombyggnationer 

Åtgärd om krav på byggmaterial vid ombyggnationer bedöms kunna genomföras inom befintlig budget och med 
befintliga personella resurser. 

50



 

39 (69) 

 

7.1.3 Goda exempel 
 

Sortering av byggmaterial  

Ystads kommun har arbetat med att komma högre upp i 
avfallshierarkin så att både förberedelse för återanvändning 
och materialåtervinning kan öka. Den 1 augusti 2020 börjar 
nya bestämmelser att gälla för den som hanterar bygg- och 
rivningsavfall. Den som producerar bygg- och rivningsavfall 
ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från 
varandra och från annat avfall. Kraven motsvarar 
bestämmelser i avfallsdirektivet. Den som samlar in bygg- 
och rivningsavfall som har sorterats ut ska samla in de 
avfallsslagen separat. 

Utsorteringskraven kommer att ge ökade förutsättningar för att kunna åstadkomma fler cirkulära flöden av material 
inom bygg- och rivningsverksamheter.  

 

7.2 Giftfri förskola  
Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Deras hjärnor, immunsystem och hormonsystem är inte 
färdigutvecklade och de andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin egen vikt. Små barn som 
utforskar sin omgivning genom att känna och smaka på saker är särskilt utsatta. Det är därför bra att se över deras 
närmiljö och försöka undvika varor som innehåller sådana kemikalier som kan innebära en ökad risk. Därför att det 
viktigt att säkerställa att de har en så hälsosam miljö som möjligt när de befinner sig i skolmiljön.  

Allra känsligast är barnet innan det föds. Kroppens funktioner utvecklas under olika perioder i fosterlivet. Denna 
utveckling styrs av hormoner och främmande ämnen som liknar hormoner kan därför orsaka allvarliga och 
irreversibla skador. Att skydda gravida kvinnor från exponering är därför minst lika viktigt som att skydda barn.  

7.2.1 Åtgärder Giftfri förskola 
 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F3:8 Strategi för giftfria 
innemiljöer för barn 

a) Utarbeta strategi för att med särskilt 
fokus på barns vardag utforma skolmiljöer 
och fritidsanläggningar som säkerställer 
att exponering av oönskade material och 
kemikalier ligger, helst långt, under 
rekommenderade riktlinjer. 

Utarbetad strategi. 
Röd (ej klar) och grön 
(klar).  

b) Inventera PVC-golv i förskolor och 
skolor, samt utreda ifall alternativa 
material finns och om de kostnadsmässigt 
kan ersättas mot bättre material. 

Hur stor andel som vi 
inventerat och utrett. 
Röd (<50%), gul (50-
75%) och grön 
(>75%). 
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Utarbeta strategi för giftfria och kemikaliesmarta innemiljöer för skolor och förskolor  

Förskolan, skolan och fritidshemmen i kommunen är prioriterade av flera olika aspekter. Både för att barnen är mer 
känsliga för kemikalier samt för att detta är överrepresenterad arbetsplats för kvinnor som är extra känsliga i fertil 
ålder samt gravida.  

Miljön på förskolan och skolan har behovet av att vara lättstädad den skall även begränsa ljudnivån och tåla slitage. 
Därför används exempelvis plastgolv, plastöverdrag på madrasser och skötbord och vaxdukar på bord. Mattor, 
gardiner och textilier på soffor och lekkuddar är ibland behandlade med kemikalier för att få en smuts-, fett- och 
vattenavvisande yta. Här finns också mycket allväderskläder som är vatten- och smutsavvisande. På förskolan finns 
dessutom många föremål på liten yta, som till exempel datorer, surfplattor, plastleksaker, utklädningskläder och 
pysselmaterial. Alla de här materialen avger kemikalier som samlas i dammet i inomhusmiljön. 

De saker barnen leker med på förskolan och i skolan ska vara avsedda för just lek. Elektronik, smycken, nycklar, 
kvitton mm är inte gjorda för barn och innehålla skadliga kemikalier. Naturskyddsföreningen har tagit fram en guide 
för inventering av förskolor där man bland annat tittar på golvmaterial, väggar, inredning och leksaker. Det står 
kommunen fritt att använda denna guide. Länk: https://www.dalsland.se/media/1402/handledning-till-
inventering.pdf  

Inventera PVC-golv 

PVC används främst i offentliga miljöer samt som tätskikt i våtrum. Problemen vid användningen hänger framför allt 
ihop med mjukgörare som används för att göra plasten böjlig. Mjukgörare avges hela tiden och de kan orsaka 
sjukdomar. Välgrundade misstankar finns om störningar av reproduktionen för såväl kvinnor som män. Vid 
förbränning av PVC-plast avges farliga kemikalier, saltsyra och dioxiner. Många kommuner har infört totalstopp för 
PVC-golv i daghem och institutioner. Naturskyddsföreningens råd är att undvika PVC helt.  

PVC-golv ska inventeras både på förskolor och skolor. Åtgärden fokuserar på att inventera och fasa ut kommunens 
PVC-golv och hitta alternativa lösningar. Det finns vinylgolv idag som varken innehåller PVC eller mjukgörare, som 
till exempel Svanens miljömärkta golv ” iD Revolution” som innehåller PVB.  

7.2.2 Kostnader för Giftfri förskola 
 

ÅTGÄRD NR KOSTNAD ANSVAR 

F3:8a. Ta fram strategi för giftfria innemiljöer för 
barn. 

OK /P KS (i samarbete med 
BUN, GN) 

F3:8b. Inventera PVC-golv i förskolor, skolor och 
även äldreboenden. 

OK SAM (i samarbete med 
KS) 

Förklaringar:  

P = Ytterligare personella resurser krävs, E = Ytterligare ekonomiska medel krävs, OK = Åtgärden kan genomföras inom befintlig 
budget och med befintliga personella resurser 

KS = Kommunstyrelsen, BUN = Barn- och utbildningsnämnden, GN = Gymnasienämnden, SAM = Samhällsbyggnadsnämnden 

F3:8 Strategi för giftfria innemiljöer för barn 

Strategi för giftfria innemiljöer för barn (åtgärd F3:8a) kan ske inom befintlig budget och med befintliga personella 
resurser under förutsättning att en kemikaliegrupp kan bildas och att representanter från skola (BUN, GN) kan delta 
i denna grupp när denna fråga åberopas. Någon måste vara sammankallande i kemikaliegruppen. I dagsläget finns det 
igen given person för detta. Alternativt skulle en konsult kunna köpas in för detta uppdrag. Nackdelen är att någon 
måste kunna följa upp att strategin efterlevs. En sådan person finns inte i dagsläget och det behövs därmed extra 
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personella resurser för detta, i form av en kemikaliesamordnare som skulle behöva anställas. Åtgärd F3:8b om att 
inventera PVC-golv kräver kommunikation mellan byggprojektledare och kemikaliegrupp och bedöms inte medföra 
några extra kostnader.   

7.2.3 Goda exempel 
 

Världens första Svanenmärkta plastgolv 

Kommuner och landsting kräver i allt högre utsträckning att golv i 
exempelvis förskolor och sjukhus ska vara såväl giftfria som miljövänliga 
och cirkulära. Det nya golvet iD Revolution från Tarkett är producerat av 
återvunnen plast från bilrutor och biobaserad plast. Det innehåller även 
kalk, ett mineral som är mycket vanligt i naturen. Det innehåller inga 
ftalater eller lösningsmedel och är därför ett tryggt alternativ för såväl 
miljön som människor enligt Tarkett.  

Läs mer här: 

https://svenskleverantorstidning.se/2020/01/20/varldens-forsta-
svanenmarkta-plastgolv/  

 

 

Grön Flagg i Ystads kommun  

Grön Flagg är ett lärandeprogram inom hållbar utveckling som drivs av 
stiftelsen Håll Sverige Rent. Tillsammans med Sveriges skolor och förskolor 
omsätts kunskap till direkt handling. Lärandeprogrammet Grön Flagg består 
av sex steg som över ett läsår hjälper skolor att arbeta mer strukturerat och 
engagerat med processer för hållbar utveckling.  

I Ystads miljöprogram 2015–2020 sattes målet att alla skolor och förskolor 
skulle vara miljöcertifierade till 2020. KoU satte som mål att skolor och 
förskolor skulle certifieras med Grön Flagg. Marietorps naturskola åtog sig 
ansvaret att vara samordnare. Konceptet att ha en samordnare hade visat sig 
framgångsrikt på andra platser. Vid minst ett tillfälle/läsår har naturskolan 
erbjudit föreläsning, workshop eller starthjälp för att stimulera och initiera 
arbetet. Medvetenheten om Grön flagg fanns redan på de flesta av 
verksamheterna.  

Fram till 2018 var certifieringen kostnadsfri men gå grund av minskande anslag tar Håll Sverige Rent därefter ut en 
årlig avgift. För att verksamheterna ska fortsätta arbeta efter Grön Flagg förhandlade Ystad kommun fram ett avtal 
2019 där kostnaden tas centralt. Avtalet gäller tills det sägs upp av endera part. Under 2020 var samtliga kommunala 
förskolor, grundskolor, grundsärskolan och gymnasieskolor certifierade. I dagsläget saknar ett par privata skolor sin 
certifiering och naturskolan strävar efter att ånyo stimulera till fortsatt arbete med Grön Flagg 

Grön Flagg innebär ett kontinuerligt hållbarhetsarbete som bygger på delaktighet och elevinflytande. Verksamheten 
bestämmer sig för minst tre utvecklingsområden som de under ett år skall arbeta med för att sedan redovisa arbetet 
och då på nytt certifieras. 

53

https://svenskleverantorstidning.se/2020/01/20/varldens-forsta-svanenmarkta-plastgolv/
https://svenskleverantorstidning.se/2020/01/20/varldens-forsta-svanenmarkta-plastgolv/


 

42 (69) 

 

Ystad kommun nämns i Sveriges ekokommuner som en av tre kommuner med hög andel miljöcertifierade skolor, ett 
av 12 nyckeltal. 

 

Projektet Kemikaliesmartskane.se 

Kemikaliesmartskane.se är en kunskapsresurs för en sundare miljö i förskolan, skolan och hemmet. Här samlas 
information till pedagoger, skolpersonal och vårdnadshavare så att vi tillsammans kan skapa en kemikaliesmartare 
miljö med fokus på barns och ungdomars hälsa och välbefinnande.  

Kemikaliesmart Skåne är med sitt helhetsgrepp ett unikt initiativ. Genom webbplatsen tar några av Skånes 
kommuner – i samarbete med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne – steg för att förverkliga etappmål i regeringens 
handlingsplan för en giftfri vardag, där barns hälsa är ett viktigt fokus. Kemikaliesmart Skånes mål är att stärka 
medvetenheten bland vårdnadshavare och vuxna som arbetar med barn om närmiljöns påverkan på barn. På 
vetenskaplig grund och på ett lättillgängligt sätt sammanställer Kemikaliesmart Skåne kunskap om miljöns betydelse 
för barnens hälsa. Ambitionen är att vara en angelägen informationskanal för vårdnadshavare och skolpersonal, men 
även kommuner som vill utveckla sitt miljöarbete. 

Länk: https://kemikaliesmartskane.se/  

 

 

 

7.3 Giftfri vardag 
I all inomhusmiljö finns inredning, byggmaterial, utrustning, färg och golv som kan avge olika typer av kemiska 
ämnen i luft och damm.  De kemiska ämnen i inomhusmiljön som tidigare uppmärksammats mest är flyktiga 
organiska ämnen (VOC, volatile organic compounds). Förhöjda halter kan förekomma där det finns nya byggnads- 
och inredningsmaterial. Olika flyktiga organiska ämnen i byggnader kan ha olika effekter på de som bor eller vistas 
där men de effekter som påvisats är främst irritation i ögon och luftvägar och andra ospecifika symtom samt 
astmasymtom och allergiska symtom, liksom besvär av lukt. Under senare år har intresset ökat för eventuella 
hälsoeffekter av ftalater och andra kemikalier med hormonstörande egenskaper. Dessa ämnen är ofta halvflyktiga 
(SVOC, semi-volatile organic compounds). 
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7.3.1 Åtgärder Giftfri vardag 
 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F3:9 

 

 

Städ och kemikalier 

 

a) Arbetet inom lokalvård ska fortsätta 
och vidareutvecklas för att ställa 
relevanta krav för att minska 
miljöpåverkan. 

Antal produkter med 
utfasningsämnen och 
riskminskningsämnen 
som fasats ut. Röd (0 
st) och grön (1 st eller 
fler). 

Antal produkter med 
farosymbol. Röd (fler 
än föregående år) och 
grön (färre än 
föregående år). 

b) Se över städrutiner.  Städschema med 
tider. Orange (ingen 
aktivitet under året) 
och grön (sett över 
aktivitet). 

c) Översyn av lokaler.  Rutin för städning av 
lokaler. Orange (ingen 
aktivitet under året) 
och grön (sett över 
aktivitet). 

 

Ständigt förbättringsarbete för att minska miljöpåverkan 

Lokalvårdsenheten ska följa med miljö- och teknikutvecklingen för att ständigt förbättra de produkter som används 
vid städning (åtgärd F3:9a).  

Städrutiner 

Bra rutiner vid städningen (åtgärd F3:9b) gör att vi kan undvika att koncentrationen av kemikalier blir för hög. En 
bra utgångsregel är att städa när det är så få personer i lokalerna som möjligt. Dammtorkning och moppning av 
golven bör ske några gånger i veckan. Man bör undvika att använda för mycket vatten på golven, eftersom fukten då 
ligger kvar under golvsocklar och trösklar och påskyndar nedbrytning av material i väggar och golv vilket kan leda till 
dålig luft och i förlängningen till olika hälsoproblem. Stoppade möbler och textila mattor bör dammsugas varje dag. 
Alla nya textiler bör tvättas före användning. Miljömärkta tvättmedel ska användas och sköljmedel bör undvikas som 
ofta innehåller parfym och andra onödiga kemikalier. En skvätt ättika i sköljmedelsfacket gör tvätten mjuk. Gardiner, 
draperier, textila leksaker, utklädningskläder, madrasser och liknande bör tvättas minst två gånger per år. 

Översyn av lokaler 

En översyn behöver göras i de lokaler barn vistas i för att se vilka råd och rutiner som kan skapa en så dammfri miljö 
som möjligt. Ett rum ska vara lättstädat så att stora mängder damm inte bildas. 
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Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F3:10 

 

 

Kemikaliesmarta kök 

 

Bland annat krav på 
förpackningsmaterial som kommer i 
kontakt med livsmedel, plastredskap vid 
tillagning et cetera. 

Utförd inventering 
under året gällande 
kemikaliesmarta kök. 
Röd (nej) och grön 
(ja).   

 

Kemikaliesmarta kök 

Oönskade kemikalier kan hamna i maten på olika sätt, till exempel. vid odling och djuruppfödning, produktion, 
tillagning, servering med mera. Det här är ett viktigt område för måltidsverksamheter att se över och det är alltid bra 
att använda sig av försiktighetsprincipen. När det gäller tillagning gäller det att använda rätt utrustning så att inte 
gifter från plastredskap och förpackningsmaterial hamnar i maten. Gifter finns bland annat i mjukgörande plaster 
som innehåller ftalater.  

I andra kommunala dokument kan vi även läsa om att det är viktigt att köpa in livsmedel som innehåller så lite gifter 
som möjligt. Gifter kommer från växtodlingar där bekämpningsmedel används eller från antibiotika och hormoner 
som djuren har blivit utfodrade med. Ekologisk mat i kombination med närproducerat är en garant för att vi 
människor ska slippa bli utsatta för gifter via livsmedel.  

 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F3:11 Kontor och textil a) Vid inköp av möbler ska 
upphandlingsmyndighetens kriterier på 
basnivå eller bättre användas. Alternativt 
ska miljömärkning användas, till exempel 
Möbelfakta och Svanen. 

Andel inköp där man 
ställt krav på möbler. 
Röd (<50%), gul (50-
95% och grön (>95%). 

b) Vid inköp av textil ska 
upphandlingsmyndighetens kriterier på 
basnivå eller bättre beaktas. Alternativt 
ska miljömärkning användas, till exempel 
GOTS och Svanen. 

Antal inköp där man 
ställt krav på textiler. 
Röd (0 st) och grön (1 
st eller fler). 

c) Vid inköp av arbetskläder ska 
upphandlingsmyndighetens kriterier på 
basnivå eller bättre beaktas. Alternativt 
ska miljömärkning användas, till exempel 
GOTS och Svanen. Undantag från detta 
krav ska dokumenteras och motiveras. 

Antal inköp där man 
ställt krav på 
arbetskläder. Röd (0 
st) och grön (1 st eller 
fler). 

d) Bra inomhusklimat Antal OVK med 
anmärkningar. Grön (0 
st) och röd (1 st eller 
fler).  
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Inköp av möbler 

Möbler är ofta sammansatta av många olika typer av material. Det kan vara trävirke, träfiberskivor, metaller, plaster, 
läder/skinn, stoppmaterial, textilier och glas. Många material kan innehålla eller tillsättas hälso- och miljöfarliga 
ämnen eller ge upphov till stor kemikalieanvändning eller ge stora utsläpp vid tillverkningen. Möbler med kort 
livslängd belastar miljön genom att de tidigt kasseras och måste ersättas med nya. 

En utgångspunkt för Ystads kommun är att köpa in så lite nya möbler (skrivbord, stol, soffa, bokhylla etc.) som 
möjligt. Ystads eftersträvar att återbruka begagnade möbler genom att utveckla den digitala tjänsten Myloc. Denna 
strategi är viktig för att vi ska kunna leva cirkulärt. En fördel med att köpa begagnade möbler är att slippa de 
miljögifter och allergiframkallande ämnen från till exempel stoppning som kan vara förekommande bland nya 
möbler. En stor nackdel med att köpa begagnade möbler är att de kan innehålla skadliga ämnen som blivit förbjuda 
efter tillverkning och försäljning.  

Ett alternativ att minska arbetstagarnas exponering för skadliga ämnen i möbler är att leasa möbler och ställa tuffa 
kemikaliekrav i upphandlingen. De möbler som köps in eller leasas ska vara miljömärkta enligt Svanen, Möbelfata 
eller motsvarande. I framtiden kan Myloc anpassas för leasing och uthyrning. Det är inte heller helt uteslutet att 
Myloc skulle kunna utvecklas för renovering av gamla möbler, alternativ att Ystads kommun handlar upp den 
tjänsten. En regel bör vara att verksamheterna inte får sälja eller kassera kontorsmöbler m.m. utan att kontakta 
Arbetsmarknadsenheten/ansvarig som gör bedömningen om återbruk, renovering, försäljning eller återvinning. 

Inköp av textil 

Textilbranschen är en kemikalieintensiv bransch. Kemikalier används under hela tillverkningsprocessen, från 
processkemikalier vid fiberframställning, blekning, färgning etc till kemikalier som tillsätts den färdiga produkten som 
exempelvis flamskyddsbehandling och impregnering. Kemikalieanvändningen kan påverka arbetsmiljö och miljö 
under tillverkningen, men även den färdiga produkten kan innehålla ämnen som är miljö- eller hälsofarliga. Inköp av 
textil som till exempel gardiner är ett svårare ämne än möbler då vi vet att gamla textiler ofta innehåller skadliga 
ämnen. Här ska vi ställa kemikaliekrav i upphandlingen enligt upphandlingsmyndighetens baskriterier eller krav på 
miljömärkning. De möbler som köps in eller leasas ska vara miljömärkta enligt Svanen, Möbelfata eller motsvarande.  

Inköp av arbetskläder 

Kommunen är en stor inköpare av arbetskläder. Det är därför av stor betydelse att de arbetskläder som köps in är de 
rätta, både ur ett funktionsperspektiv och ur ett kemikalieperspektiv. Många kemikalier tas upp av huden och genom 
inandning. Arsenik, kadmium och bly förekommer som föroreningar vid tillverkningen av textilier och rester kan 
förekomma i arbetskläder. Bly kan också finnas i till exempel färg. Kommunen ska ställa miljökrav i sina 
upphandlingar om arbetskläder för att minimera exponeringen av kemikalier för sina arbetstagare. 

Bra inomhusklimat  

Alla utrymmen i en byggnad behöver någon typ av ventilation för att byggnaden och människors hälsa inte ska 
komma till skada. Luftkvaliteten inomhus är av stor betydelse för hälsa och välbefinnande. En dåligt fungerande 
ventilation kan ge upphov till bland annat tillväxt av mikroorganismer, lukter och fuktskador som i sin tur kan 
påverka människors hälsa negativt.  Inomhus är oftast människor den största föroreningskällan, därför behöver fukt, 
koldioxid och smittämnen ventileras ut. Även material och inventarier släpper ut kemiska ämnen som ökar vid 
exempelvis hög luftfuktighet. Exempel på hälsobesvär på grund av dålig inomhusluft är mental trötthet, irritation i 
ögonen, näsan och halsen, huvudvärk, illamående och yrselkänslor, torr hud och torra slemhinnor. 

En luftkvalitetsmätning utöver OVK kan vara screening-test av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), relativ 
luftfuktighet (RH), samt temperatur, totalt flyktiga ämnen (TVOC), partiklar i luften (PM10) etc.  
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Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F3:12 IT och telekom Vid inköp av datorer och dataskärmar ska 
upphandlingsmyndighetens kriterier på 
basnivå eller bättre beaktas. Alternativt 
ska miljömärkning användas, till exempel 
TCO Certified, Svanen och EPEAT. 

Andel inköpta IT-
produkter som avviker 
från dessa krav. Röd 
(<50%), gul (50-95% 
och grön (>95%). 

 

Inköp av IT och telekom 

Elektronik innehåller ofta tungmetaller och flamskyddsmedel. Det kan till exempel vara mobiltelefoner, sladdar och 
tangentbord. När apparaterna blir varma kan de även ge ifrån sig små mängder flamskyddsmedel som går att bli av 
med genom att vädra ofta och genom att hålla dammet borta. 

Genom att till exempel använda TCO Certified i upphandlingen av IT-produkter skapar vi incitament för IT-
industrin att arbeta på mer hållbart sätt. TCO Certified finns för elva produktkategorier: bildskärmar, bärbara 
datorer, tablets, smartphones, allt-i-ett-datorer, projektorer, headsets, nätverksutrustning, datalagringsprodukter och 
servrar. Svanen-märkning av elektronik finns för bland annatkopiatorer, skrivare och uppladdningsbara batterier. 
EPEAT-märkning finns för bland annatTV-apparater, servrar, smartphones och bildskärmar.  

7.3.2 Kostnader Giftfri vardag 
 

ÅTGÄRD NR KOSTNAD ANSVAR 

F3:9. Städ och kemikalier OK SAM, BUN, GN, SN 
F3:10. Kemikaliesmarta kök OK SAM, BUN, GN, SN 
F3:11a. Inköp av möbler OK KS, SAM, SN, BUN, 

GN, KN, YÖMF, 
YHLAB, YEAB, YBAB, 
YIAB, YTAB, YSB 

F3:11a. Inköp av textiler OK 
F3:11c. Inköp av arbetskläder OK 

F3:11d. Bra inomhusklimat OK SAM 
F3:12. Inköp av IT och telekom OK KS 

Förklaringar:  

P = Ytterligare personella resurser krävs, E = Ytterligare ekonomiska medel krävs, OK = Åtgärden kan genomföras inom befintlig 
budget och med befintliga personella resurser 

KS = Kommunstyrelsen, SAM = Samhällsbyggnadsnämnden, SN = Socialnämnden, BUN = Barn- och utbildningsnämnden, GN = 
Gymnasienämnden, KN = Kulturnämnden, YÖMF = Miljöförbundet, YHLAB = Ystad Hamn, YEAB = Ystad Energi, YBAB 
= Ystadbostäder, YIAB = Ystad industrifastigheter, YTAB = Ystad Teater, YSB = Ystad Saltsjöbad 

F3:9 Städ och kemikalier och F3:10 Kemikaliesmarta kök 

Åtgärderna bedöms kunna göras inom befintlig budget och med befintliga personella resurser. 

F3:11 Kontor och textil 

Åtgärderna om att ställa kemikaliekrav vid inköp av möbler, textil och arbetskläder bedöms kunna göras inom 
befintlig budget och med befintliga personella resurser. 
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F3:12 IT och telekom 

Åtgärden om att ställa kemikaliekrav vid upphandling och inköp av IT- och telekomprodukter bedöms kunna göras 
inom befintlig budget och med befintliga personella resurser. 

 

7.3.3 Goda exempel 
 

Gröna listan 

Gröna listan är Västra Götalands policy för att köpa möbler och 
textilier för inredning med höga miljökrav. Gröna listan startade 
2006 med 45 produkter, idag finns över 400 produkter och Västra 
Götalandsregionen gör cirka 60 % av sina inköp från Gröna 
listan. I Västra Götalandsregionen finns ett mål att senast 2020 
köpa 100 % av kontorsmöblerna och minst 40 % av 
miljömöblerna från Gröna listan. Möblerna som finns i Gröna 
listan uppfyller miljökraven i Svanen-märkningen och för 
inredningstextilier uppfylls kraven för EU-blomman, Svanen eller 
Bra miljöval. Det är enbart företag som finns på Västra Götalands 
ramavtal med Adda 2017 som finns med i Gröna listan.  

Det finns mer information här: 

https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-
verksamhet/miljovgr/arbetssatt-och-styrning/grona-listan/  

 

 

8. UTEMILJÖ 
Fokusområde utemiljö omfattar anläggning, giftfri förvaltning av kommunens mark, mindre plast i miljön och 
mindre gifter i miljön. En av de större källorna till kemikalier i utemiljön är byggprodukter. Med mer kunskap, 
strategiskt och verksamhetsövergripande arbete kan kemikalieexponeringen minimeras inom kommunen. En annan 
källa är vid skötsel av kommunens marker. Här arbetar kommunen sedan lång tid tillbaka med kemikaliefria 
alternativ till traditionella bekämpningsmedel. Mindre plast i miljön handlar bland annat om konstgräsplaner där 
granulat läcker ut i våra vattendrag och skapar stora problem. Mindre gifter i miljön är en viktig punkt där 
kommunen verkar för uppströmsarbete med att minimera att gifter läcker ut vid källan. 

8.1 Giftfri förvaltning av kommunens mark 
Som en del i arbetet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är det viktigt att kommunen följer med i utvecklingen mot 
en giftfri planering, produktion och skötsel av marker. 
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8.1.1 Åtgärder Giftfri förvaltning av kommunens mark 
 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F4:1 Markanvisningsavtal Inkludera kemikaliekrav och rutiner i 
markanvisningsavtal med byggaktörer 
och följa upp dessa. 

Andel avtal där man 
ställer dessa krav. 
Röd (<50%), gul (50-
95% och grön (>95%). 

Andel avtal där man 
följt upp dessa krav. 
Röd (<50%), gul (50-
75% och grön (>75%). 

 

Markanvisningsavtal 

Den mark som kommunen har rådighet över, dvs. den mark som kommunen äger och arrenderar ska förvaltas på ett 
sådant sätt att förekomsten av giftiga ämnen minimeras. Kommunen skall inkludera kemikaliekrav och rutiner i 
markanvisningsavtal med byggaktörer och följa upp dessa. Ett markanvisningsavtal tecknas när kommunen avser att 
överlåta mark till en byggherre som samtidigt ska planläggas för att tillåta exploatering. 

 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F4:2 Markavtal Utreda hur kemikaliekrav ska ställas i 
markavtal med ledningsägare och hur 
dessa ska följas upp. 

Färdig utredning. Röd 
(ej klar) och grön 
(klar).  

 

Markavtal 

Kommunal mark utnyttjas för att dra fram samhällsviktig infrastruktur i form av ledningar. Det rör sig såväl om 
kommunens egna som kommunala och privata bolags ledningar. Ledningsdragning sker normalt i gatumark och 
annan allmän platsmark. När en ledning ska grävas ner i en gata eller annan allmän plats, måste såväl kommunens, 
allmänhetens som övriga ledningsägares intressen och behov beaktas och i möjligaste mån tillgodoses. Kommunen 
måste därför ställa krav på den som nyttjar marken. 

Kommunen skall utreda hur kemikaliekrav kan ställas i markavtal med ledningsägare och hur dessa ska följas upp. 

 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F4:3 Bekämpningsmedelsfri 
skötsel 

Parker, grönområden, fastigheter och 
andra offentliga ytor som kommunen äger 
ska skötas utan kemiska 
bekämpningsmedel. 

Antal kemiska 
bekämpningsmedel 
som vi använder för 
skötsel. Röd (>5 st), 
gul (1-5 st) och grön (0 
st). 
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Bekämpningsmedelsfri skötsel 

Parker, grönområden, fastigheter och andra offentliga ytor som kommunen äger ska skötas utan kemiska 
bekämpningsmedel. I första hand ska förebyggande metoder användas, därefter prioriteras mekaniska- och termiska 
metoder och i sista hand används kemiska bekämpningsmedel. Undantag kan ges för bekämpning av jätteloka och 
andra invasiva arter. 

 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F4:4 

 

 

Krav på arrendatorer a) Alla som arrenderar kommunägd mark 
ska redovisa sin kemikalieanvändning 
och hur de arbetar för minskad 
kemikalieanvändning. 

Andel som redovisat 
sin kemikalie-
användning. Röd 
(<50%), gul (50-95% 
och grön (>95%). 

b) Vid avtalsskrivningar med nya 
arrendatorer ska produktionen som 
marken ska användas till uppfylla 
kriterierna enligt KRAV eller annat system 
som bedöms likvärdigt. 

Andel som uppfyllt 
kriterierna enligt KRAV 
eller annat system. Röd 
(<50%), gul (50-95% 
och grön (>95%).  

 

Krav på arrendatorer 

Kommunen ska ställa krav på den mark som arrenderas ut och följa försiktighetsprincipen i Miljöbalken. 
Arrendatorn ska redovisa sin kemikalieanvändning och hur den arbetar för minskad kemikalieanvändning samt 
uppfylla likvärdiga krav som märkningen KRAV ställer. Skulle en arrendator förorena marken under sin arrendetid så 
kan det kosta kommunen stora summar för sanering i efterhand.   

8.1.2 Kostnader för Giftfri förvaltning av kommunens mark 
 

ÅTGÄRD NR KOSTNAD ANSVAR 

F4:1. Markanvisningsavtal OK SAM (i samarbete med 
KS) 

F4:2. Markavtal OK SAM, YEAB, YHLAB (i 
samarbete med KS) 

F4:3. Bekämpningsmedelsfri skötsel OK SAM 
F4:4. Krav på arrendatorer OK SAM 

Förklaringar:  

P = Ytterligare personella resurser krävs, E = Ytterligare ekonomiska medel krävs, OK = Åtgärden kan genomföras inom befintlig 
budget och med befintliga personella resurser 

SAM = Samhällsbyggnadsnämnden, KS = Kommunstyrelsen, YEAB = Ystad Energi, YHLAB = Ystad Hamn 

F4:1 Markanvisningsavtal och F4:2 Markavtal 

Åtgärden att införa kemikaliekrav i markanvisningsavtal och markavtal (åtgärd F4:1 och F4:2) bedöms kunna 
genomföras inom befintlig budget och med befintliga personella resurser under förutsättning att det kan ske genom 
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samarbete med en tilltänkt kemikaliegrupp eller kemikaliesamordnare. När det gäller uppföljning av framtagna 
kemikaliekrav bedöms det inte finans resurser för detta i dagsläget.  

F4:3. Bekämpningsmedelsfri skötsel och F4:4. Krav på arrendatorer 

Åtgärd om bekämpningsmedelsfri skötsel av kommunens mark och krav på arrendatorer bedöms kunna genomföras 
inom befintlig budget och med befintliga personella resurser.  

8.1.3 Goda exempel 
 

Parkenheten i kommunen arbetar aktivt för att minska sin kemikalieanvändning och 
fossila bränslen. De mindre maskinerna som används dagligen, grästrimmer, häcksax 
mm har bytts ut mot batteridrivna alternativ. Större maskiner är under utveckling och 
kommer bytas ut efterhand de närmaste åren då utvecklingen på området går snabbt 
framåt och batteridrivna maskiner ökar i både antal och kapacitet. En del av de större 
maskinerna och fordonen drivs på HVO som är ett fossilfritt alternativ. 
Användningen av bekämpningsmedel är sedan 15 år tillbaka i tiden mycket begränsad. 
Ogräs bekämpas med hjälp av sopning och hetvatten som är ett effektivt och 
miljösmart alternativ. 

 

8.2 Anläggning 
Vid anläggning av nya utomhusmiljöer och entreprenader i kommunen används en 
mängd olika material som kan sprida kemikalier i vår miljö.  Även om kemikalieanvändningen ökar så sker det också 
en utvecklig mot mer hållbara alternativ inom både byggnation och anläggning. Genom en strategi kan kommunen 
verka för kemikaliesmarta val för att minska gifterna i vår miljö. 

8.2.1 Åtgärder inom anläggning  
 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F4:5 Riktlinjer för syntetiska 
beläggningar 

Riktlinjer för anläggande och skötsel av 
konstgräsplaner och andra syntetiska 
beläggningar och material ska tas fram. 
Utgångspunkten ska vara att minimera 
påverkan på utemiljön (med hänsyn till 
mikroplaster, miljögifter etc.). 

Framtagna och 
godkända riktlinjer. 
Röd (nej) och grön 
(ja). 

 

Riktlinjer för syntetiska beläggningar 

Konstgräsplaner och hybridgräs  

Kommunen har idag en hybridgräsplan vid Källan, en konstgräsplan på Ystad idrottsplats och i Köpingebro. 
Planerna används flitigt och detta gör att kommunen behöver arbeta med ett hållbart material som tål slitage. Som 
första alternativ ska kommunen välja naturliga gräsplaner. Andra alternativ är hybridgräs och tredje konstgräs.  

Underlaget på en konstgräsplan innehåller fyllnadsmaterial, vanligast är granulat. Granulaten som används räknas 
som mikroplast (2–3 mm) stora partiklar som vid användning läcker ut i kringliggande miljö och vattendrag. 

Foto: Marcus Persson (park-
enheten) med en batteridriven 
stångmotorsåg. 
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Granulat innebär miljörisker dels eftersom mikroplaster inte bryts ned naturligt utan sprids och ansamlas i miljön, 
dels genom att olika typer av granulat kan innehålla farliga ämnen.  

Hybridgräs är en sorts blandning av naturligt gräs och konstgräs. Detta är ett mer miljövänligt alternativ till bara 
konstgräsmattor. Hybridgräset rullas ut över den naturliga gräsmattan där det naturliga gräset blandas med 
konstgräset. Hybridgräs är tillverkat av samma material som konstgräset men i mindre mängd. Gräsfibrerna är av 
materialet polyeten och är stickade i ett sådant mönster som kallas för bikakemönster, då det naturliga gräset har en 
möjlighet till att växa igenom. 

Gummiasfalt 

Gummiasfalt, som ofta används som fallunderlag eftersom det är funktionellt och slitstarkt, innehåller ibland 
återvunna bildäck som kan innehålla ftalater och metaller. Andra mer naturliga material så som bark, kork eller sand 
är att föredra.  

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F4:6 Strategi för giftfria 
utemiljöer för barn 

a) Utarbeta strategi för att med särskilt 
fokus på barns vardag utforma skol- och 
förskolemiljöer och fritidsanläggningar 
som säkerställer att exponering av 
oönskade material och kemikalier ligger, 
helst långt, under rekommenderade 
riktlinjer. 

Utarbetad strategi. 
Röd (ej klar) och grön 
(klar). 

 

Strategi för giftfria utemiljöer för barn  

Åtgärder för att uppnå en giftfri och kemikaliesmarta utemiljöer för skolor och förskolor handlar om att se helheten i 
miljön där barnen vistas i. Barn undersöker och använder det material som finns tillgängligt. Både inne- och 
utomhusmiljön är lika viktig. Därför är det viktigt att vi bygger rätt från början så att både byggnaden och gården är 
så hälsosam som möjligt. Våra för- och grundskolor bör vara så naturliga som möjligt, både inomhus och utomhus. 

8.2.2 Kostnader inom Anläggning 
 

ÅTGÄRD NR KOSTNAD ANSVAR 

F4:5. Riktlinjer för syntetiska beläggningar OK /P KS (i samarbete med 
SAM, KN) 

F4:6. Strategi för giftfria utemiljöer för barn OK /P KS (i samarbete med 
BUN, GN) 

Förklaringar:  

P = Ytterligare personella resurser krävs, E = Ytterligare ekonomiska medel krävs, OK = Åtgärden kan genomföras inom befintlig 
budget och med befintliga personella resurser 

KS = kommunstyrelsen, SAM = Samhällsbyggnadsnämnden, BUN = Barn- och utbildningsnämnden, GN = Gymnasienämnden 

F4:5. Riktlinjer för syntetiska beläggningar 

Åtgärd F4:5 om framtagande av riktlinjer för syntetiska beläggningar bedöms kunna ske inom befintlig budget och 
med befintliga personella resurser om en tilltänkt kemikaliegrupp kan bildas och om medlemmarna i denna grupp för 
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tillräckligt med resurser i form av tid för att kunna genomföra det. I dagsläget finns det inga resurser för det. KS kan 
därför behöva anställa en kemikaliesamordnare.  

 

F4:6. Strategi för giftfria utemiljöer för barn 

Strategi för giftfria utemiljöer för barn kan ske inom befintlig budget och med befintliga personella resurser under 
förutsättning att en kemikaliegrupp kan bildas och att representanter från skola (KOU) kan delta i denna grupp när 
denna fråga åberopas. Alternativt skulle en konsult kunna köpas in för detta uppdrag. Nackdelen är att någon måste 
kunna följa upp att strategin efterlevs. En sådan person finns inte i dagsläget och det behövs därmed extra personella 
resurser för detta, i form av en kemikaliesamordnare. 

8.2.3 Goda exempel 
 

Värmdö testar att anlägga lekplatser med 
korkmaterial för att minska användningen av 
gummimaterial. Korkmaterialet består till 90 
procent av kork och 10 procent av ett elastan 
som binder materialet. Materialet lyfts fram 
som fallsäkert, tillgängligt och klimatsmart. 

Då korkmaterialet är i bunden form så är 
fallskyddet beständigt. Det rör sig inte och 
blåser inte bort utan ligger fast och skyddande - 
år efter år. 

Med korkmaterial blir lekplatsen lätt att 
använda, även med rullstol och andra 
hjälpmedel. Till skillnad från lekplatser med 
lösa underlag som sand, bark och träflis. 

 

8.3 Mindre plast i miljön 
Plast är ett bra material som gör mycket nytta i samhället idag. Men plast används också på fel sätt i många 
avseenden vilket leder till en spridning av plast och mikroplast i miljön. En hållbar plastkonsumtion syftar till att 
använda plasten där den mest behövs, verka för cirkulära flöden samt ett försumbart läckage. 

8.3.1 Åtgärder för mindre plast i miljön  
 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F4:7 Fritt från mikroplast a) Vid upphandling och inköp ska 
produkter som avger mikroplaster 
undvikas. Undantag från detta krav ska 
dokumenteras och motiveras. 

Andel avtal där 
sådana krav har 
ställts. Röd (<50%), 
gul (50-95%) och grön 
(>95%). 
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  b) Verksamheterna ska använda däck 
med lågt innehåll av högaromatiska oljor 
(HA-oljor) som följer 
upphandlingsmyndighetens baskrav. 
Alternativt använda däck med A-märkning 
enligt Eco Label. Undantag från detta 
krav ska dokumenteras och motiveras. 

Antal upphandlingar 
och inköp där man 
ställt dessa krav. Röd 
(<50%), gul (50-95%) 
och grön (>95%). 

c) Kommunen ska ta fram en 
handlingsplan för minskad 
plastanvändning  

Färdig och antagen 
handlingsplan för 
plast. Röd (ej klar och 
antagen), gul (klar, 
men ej antagen) och 
grön (klar och 
antagen). 

 

Undvika plast 

Åtgärden handlar inte om att förbjuda plast helt utan att istället försöka hitta alternativa lösningar (substitution) där 
det finns. Till exempel ska kommunen sluta köpa in engångsplastartiklar som kaffeskedar, plastmuggar, sugrör och 
ballonger. Sedan 1 juli 2018 är det förbjudet att sälja kosmetiska produkter som innehåller mikroplaster, som till 
exempel peelingkräm med skrubbande effekt och tandkräm med polerande effekt.  

Inköp av däck 

Bildäck har pekats ut som den största källan till utsläpp av mikroplast i haven. Både slitaget från däcken och slitaget 
av vägbeläggning från dubbdäck bedöms i dagsläget ge upphov till mikroplaster. Europeiska unionen har klassificerat 
PAH som cancerframkallande. PAH finns i aromatiska oljor som tillverkats genom raffinering av råolja till exempel 
mjukgörande oljor som används vid däcktillverkning. PAH i sig är inte nödvändigt för att tillverka däck. Det finns 
möjlighet att gå ett steg längre och välja Svanen-märkta däck, som till exempel Goodyear Efficientgrip. Svanen ställer 
krav på lågt rullmotstånd, låg ljudnivå, miljöanpassat råmaterial och miljöanpassad produktion. Däcken innehåller 
inga HA-oljor i slitbanan och ställer höga krav på säkerhet och livslängd. Dessutom ska däcket gå att återvinna.  

Handlingsplan för minskad plastanvändning 

Kommunen behöver ta fram en handlingsplan för minskad plastanvändning. Plastskräpet bryts sakta ner till 
mikroplaster och beroende på typ av plast, temperatur och exponering för solljus kan nedbrytningen ta flera hundra 
år. Mikroplast är ett samlingsnamn för små plastfragment mellan 1nm och 5mm (en miljarddels meter), varav de 
minsta är i nano-storlek. 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. (Lund) 

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 
miljö- och 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 kommunens miljöarbete och ska jämställas med andra oönskade kemikalier. 

 

 

65



 

54 (69) 

 

8.3.2 Kostnader för mindre plast i miljön 
 

ÅTGÄRD NR KOSTNAD ANSVAR 

F4:7a. Undvika plast vid inköp OK KS, SAM, SN, BUN, 
GN, KN, YÖMF, 
YHLAB, YEAB, YBAB, 
YIAB, YTAB, YSB 

F4:7b. Inköp av däck med låg halt av HA-oljor OK 

F4:7c. Handlingsplan för minskad 
plastanvändning 

E+P KS 

Förklaringar:  

P = Ytterligare personella resurser krävs, E = Ytterligare ekonomiska medel krävs, OK = Åtgärden kan genomföras inom befintlig 
budget och med befintliga personella resurser 

KS = Kommunstyrelsen, SAM = Samhällsbyggnadsnämnden, SN = Socialnämnden, BUN = Barn- och utbildningsnämnden, GN = 
Gymnasienämnden, KN = Kulturnämnden, YÖMF = Miljöförbundet, YHLAB = Ystad Hamn, YEAB = Ystad Energi, YBAB 
= Ystadbostäder, YIAB = Ystad industrifastigheter, YTAB = Ystad Teater, YSB = Ystad Saltsjöbad 

F4:7a. Undvika plast vid inköp 

Åtgärd om att undvika plats vid inköp bedöms kunna genomföras inom befintlig budget och med befintliga 
personella resurser. Ansvaret ligger på alla berörda verksamheter.  

F4:7b Inköp av däck med låg halt av HA-oljor 

Åtgärd om inköp av däck med låg halt av HA-oljor bedöms kunna genomföras inom befintlig budget och med 
befintliga personella resurser. Upphandlingsmyndigheten har redan färdiga kriterier som kan kopieras rakt av vid en 
upphandling. Ansvaret för inköp av däck ligger på alla verksamheter som köper och äger fordon. Om 
verksamheterna leasar fordon ligger ansvaret istället på Ledning och Utveckling att ställa krav på leverantören av 
fordon. Kemikaliegruppen kan vara behjälplig vid upphandling och inköp.  

F4:7c. Handlingsplan för minskad plastanvändning 

Åtgärden handlar om att ta fram en handlingsplan för plast. Åtgärden kräver extra resurser som inte finns idag.  

8.3.3 Goda exempel 
 

Skräpplockardagar 

Skräpplockardagarna är Håll Sverige Rents kampanj där 
förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner 
plockar skräp tillsammans. Förra året deltog över 600 000 
barn och unga runtom i hela landet! Varje år deltar Ystads 
kommun i Håll Sverige Rents kampanj mot nedskräpning. 
I Ystads kommun var det totalt 3527 deltagare som 
plockade skräp runt om i kommunen 2020. 

 

8.4 Mindre gifter i miljön 
”Miljögifter” är ett ord som används för alla kemikalier som är farliga för djur och växter. Miljögifter kan skada djurs 
kroppsfunktioner och deras förmåga att fortplanta sig och få avkommor. När vi talar om miljögifter menar vi oftast 

Källa: www.ystad.se 
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konstgjorda kemikalier som inte är naturligt förekommande och som vi därför inte vill ha ute i miljön. Dessa 
kemikalier kan ändå släppas ut i miljön från fabriker och hushåll via avloppsvatten, rök från skorstenar och genom 
avfall eller nedskärning. 

8.4.1 Åtgärder för mindre gifter i miljön  
 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F4:8 Insamling av 
överblivna läkemedel 

Social och omsorg ska kontinuerligt 
arbeta med att samla in överblivna 
läkemedel hos brukare. 

Insamling under året. 
Röd (nej) och grön 
(ja).  

 

Insamling av överblivna läkemedel 

Många av de aktiva substanserna i läkemedel renas inte i traditionella avloppsreningsverk. Efter att läkemedel tagits in 
och verkat i kroppen hamnar det mesta i urinen och så småningom i reningsverkets recipient. Ämnen i läkemedel är 
designade till att vara biologiskt aktiva och tåliga vilket gör dem till bra läkemedel. Dessa egenskaper skapar också 
problem när de hamnar i miljön eftersom det oftast behövs mycket små mängder för att ge upphov till effekt hos 
levande organismer Läkemedelsrester har uppmätts i sjöar och vattendrag som tar emot renat avloppsvatten liksom i 
kustnära havsmiljö. Halterna är mycket låga, oftast långt under ett mikrogram (miljondels gram) per liter. Studier har 
bland annat visat att hormoner i preventivmedel kan ge upphov till feminisering och reproduktionsstörningar hos 
fisk i de halter som uppmätts i miljön. Studier har också visat förändringar i beteende hos fisk som exponerats för 
antidepressiva läkemedel. Det finns också en oro för att spridning av antibiotika i miljön kan bidra till utveckling och 
utbredning av antibiotikaresistens. Ett bidrag till att minska halterna läkemedel i miljön är att samla in gamla 
läkemedel som då inte riskerar att spolas ner i avloppet och vidare ut i miljön. 

 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F4:9 Minska miljögifterna 
vid källan 

Kommunen ska genom uppströmsarbete 
arbeta för att stoppa miljögifter och skräp 
redan vid källan så att det aldrig hamnar i 
vårt vatten, inte ens i avloppsvattnet. 

Samarbete mellan 
kommunen och 
miljöförbundet i frågan. 
Röd (inget samarbete 
har skett under året) 
och grön (samarbete 
har skett under året). 

 

Minska miljögifterna vid källan 

Att kommunen arbetar med uppströmsarbete är av största vikt. Uppströmsarbete handlar om att stoppa 
föroreningen redan vid källan. Kommunen behöver samarbeta med andra kommuner samt miljöförbundets 
tillsynsverksamhet med uppströmsarbete. Exempel på uppströmsarbete kan vara att undersöka avloppsvattnet i ett 
område, besöka industriella verksamheter och diskutera ändrade beteenden som till exempel substitution av 
miljöfarliga produkter och kemikalier.  
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8.4.2 Kostnader för mindre gifter i miljön 
 

ÅTGÄRD NR KOSTNAD ANSVAR 

F4:8. Insamling av överblivna läkemedel OK SN 
F4:9. Minska miljögifterna vid källan OK SAM (i samarbete med 

YÖMF) 
Förklaringar:  

P = Ytterligare personella resurser krävs, E = Ytterligare ekonomiska medel krävs, OK = Åtgärden kan genomföras inom befintlig 
budget och med befintliga personella resurser 

SN = Socialnämnden , SAM = Samhällsbyggnadsnämnden, YÖMF= Miljöförbundet 

F4:8. Insamling av överblivna läkemedel och F4:9. Minska miljögifterna vid källan 

Åtgärderna bedöms kunna genomföras inom befintlig budget och med befintliga personella resurser.  

8.4.3 Goda exempel 
 

Reningsverket i Simrishamn 

Simrishamns kommun har deltagit i 
innovationsprojektet ”Morgondagens kommunala 
vattenrening”, som koordineras av IVL, Svenska 
Miljöinstitutet. I projektet har även ett flertal 
teknikföretag medverkat liksom forskare från Lunds 
universitet, SLU och KTH. 

Projektet har genererat en anläggning på reningsverket 
i Simrishamn som renar avloppsvattnet från 
mikroplaster och läkemedel med hjälp av diskfiltrering, 
ozonbehandling följt av sandfilter eller aktivt kol. Anläggningen är en pilotanläggning och målet är att omvandla 
avloppsvattnet till en resurs istället för ett avfall. Miljönyttan med att rena bort mikroplaster och läkemedelsrester är 
stor, både för människor och organismer. Hela projektkostnaden på 30 miljoner kronor, inklusive drift, underhåll 
och kapitalkostnader, har kunnat täckas inom den ordinarie budgeten och VA-taxan. 
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9. KUNSKAP OCH INFORMATION 
En viktig del i arbetet med att uppnå miljömålet Giftfri miljö är att genom kommunikation och dialog höja 
kunskapsnivån och medvetenheten kring förekomst av farliga kemiska ämnen och deras effekter på människors hälsa 
och miljö. Eftersom regelverket kring kemikalier inte ger tillräckligt skydd mot farlig exponering är kommunikation 
kring dessa frågor extra viktigt. 

9.1 Kommunikation 
Kommunikation är processen av budskap som bygger på interaktivitet bland dem som deltar i processen och som 
ska leda till attityder eller förhållningssätt.  

Till begreppet kommunikation räknar vi olika former av aktiviteter som avser att öka medvetenheten eller kunskapen 
om området. Egentligen är närmast allt inom kemikalieplanen någon form av kommunikation eller inbegriper sådant.  

Det kan handla om regelrätt utbildning för att kunna genomföra åtgärder, inspiration för att göra något, information 
om förändring eller en medvetandegörande av problemet mer generellt. Mycket kommunikation sker i det vardagliga 
arbetet och i mötet med olika människor, där kemikaliefrågan kan behöver belysas i olika sammanhang. 

Kommunikationen kan ske genom olika kanaler. Vara muntlig eller skriftlig. Enskild eller i grupp. Riktad eller 
generell. I form av dialog eller ibland envägs. Vad som fungerar i olika fall är beroende på målgrupp, syftet och 
budskap. 

9.1.1 Kommunikationsplan 
 

Syfte 

Kommunikation är en viktig parameter i kemikaliearbetet och för att nå miljömålet giftfri miljö. Många aktörer 
behöver bidra i arbetet och göra bättre val i sin vardag. Om det så är i yrkesrollen eller privat. Kemikaliefrågor och 
giftfri miljö är ett komplext och svårt område. Det måste därför förklaras enkelt och målgruppsanpassat. De flesta 
har fortfarande en begränsad förståelse för att det överhuvudtaget är ett problem. 

Fler måste bli medvetna om att åtgärder för säkrare kemikalieanvändning behövs både inom kommunens 
verksamhet men också utanför. Nyckelpersoner behöver få mer specifik kunskap inom de utpekade åtgärderna för 
att dessa ska kunna genomföras. 

Mål 

Vi ska bedriva ett aktivt informations- och dialogarbete som underlättar för kommunkoncernens anställda, 
verksamhetsutövare och medborgare att göra giftfria val. 

Kommunikationen ska: 

• Ge kemikaliefrågorna tyngd i det kommunala miljömålsarbetet genom att förankra kemikalieplanen i 
organisationen. 

• Upplysa om hälso- och miljöproblem kopplade till kemiska ämnen. Kommunikationen ska visa hotbilden men 
också bilden av att det finns möjlighet att påverka i positiv riktning. 

Intressenter 

Kommunen ska vara ett stöd i att synliggöra kemikaliefrågan och ge konkreta råd och tips till både anställda, brukare, 
föräldrar, verksamhetsutövare och konsumenter. 

Det är viktigt att först och främst nå de nyckelpersoner och funktioner som i sin tur kan påverka flera i sina 
verksamheter eller med sina beslut. Då upphandling och inköp har så stor påverkan på val av de varor och tjänster 
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som kommunkoncernen använder är upphandlare, beställare och avropare viktiga nyckelpersoner. Fokus bör även 
ligga på de som arbetar direkt eller indirekt med barn och unga.  

Målgrupp  

Denna kommunikationsplan riktar sig till följande målgrupper: 

• Förtroendevalda inom kommunorganisationen 
• Tjänstepersoner inom kommunorganisationen 
• Kommuninvånare 
• Verksamheter i kommunen, såsom miljöfarliga verksamheter och handeln 
• Pedagoger inom förskola och skola 

Budskap 

Huvudbudskapet är att lyfta fram att i vardagen, både i vår yrkesroll men också som privatpersoner kan vi alla redan 
idag göra bra, smarta och giftfria val, genom en ökad medvetenhet om risker med kemiska ämnen i vardagen och en 
ökad kunskap om bättre alternativ. En del information följer av lagkrav men där kunskapen och praxis ofta brister. 

Kemikaliefrågan är viktig för en långsiktigt hållbar utveckling och berör oss alla. Vårt agerande påverkar både vår 
närmiljö och den yttre miljön. Våra val, både hemma och i arbetet, gör skillnad för exponeringen av skadliga 
kemikalier i dag och för framtida generationer. 

För olika målgrupper och olika aktiviteter kan det givetvis finnas särskilda budskap och mer konkret information och 
råd. 

Kanaler 

Kanaler väljs utifrån målgrupp och budskap. De kan vara fysiska dialogmöten, utbildningar, presentationer, 
kommunens hemsida och uppföljningsverktyg. 

Den övergripande kommunikationsplanen kommer att innehålla: bakgrund/nulägesanalys, syfte/strategi och mål, 
målgrupper, budskap, kanaler, budskap, ansvarig, tidplan, budget och uppföljning. 

9.1.2 Åtgärder för ökad kunskapsnivå 
 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F5:1 Öka kunskapsnivån 
gällande kemikalie- 
och miljökrav 

a) Ta fram en kommunikationsplan för 
genomförandefasen. 

Framtaget dokument. 
Röd (ej klart) och grön 
(klart). 

b) Kommunen ska verka för att anställa 
en kemikaliesamordnare som ska fungera 
som ett stöd för alla verksamheterna 
inom kommunkoncernen. 

Anställd 
kemikaliesamordnare. 
Röd (ej anställd), gul 
(visstidsanställd) och 
grön (tillsvidare 
anställd).  

c) Genomföra kunskapshöjande projekt 
riktade till tjänstemän och förtroendevalda 
för att öka kunskaper om kemikalier och 
dess påverkan på hälsa och miljö. 

Kunskapshöjande 
projekt som 
genomförts under året. 
Röd (nej) och grön 
(ja).  
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d) Genomföra nätverksträffar med 
näringslivet om kemikalier, farliga 
produkter, kemikalielagstiftning, 
planerade insatser et cetera. 

Planerade och 
genomförda aktiviteter 
under året. Röd (nej) 
och grön (ja).  

e) Utbildning av upphandlare, beställare 
och avropare i hållbara inköp eller 
liknande utbildning. 

Andel av berörd 
personal som gått 
utbildning. Röd 
(<50%), gul (50-75%) 
och grön (>75%). 

f) Utbildning av driftansvariga, 
lagerhållare, miljöinspektörer och 
miljöansvariga i systematisk 
kemikaliehantering. 

Andel av berörd 
personal som gått 
utbildning. Röd 
(<50%), gul (50-75%) 
och grön (>75%). 

g) Arbeta efter ”Grön flagg” i skolorna 
med fokus på kemikalier och giftfri miljö. 

Andel kommunala 
skolor som jobbar 
inom fokusområde 
kemikalier och giftfri 
miljö. Röd (<50%), gul 
(50-75%) och grön 
(>75%). 

 

Kommunikationsplan 

I samma stund som vi fattar ett beslut om en förändring, ett projekt eller en aktivitet där människor är inblandade 
ska vi tänka igenom om hur detta ska kommuniceras. Syftet med kommunikationsplanen är att genom god planering 
samordna samtliga kommunikativa insatser för bästa möjliga effekt. Planen tjänar även som ett internt diskussions-
och förankringsunderlag. 

Kemikaliesamordnare  

I arbetet med framtagandet av kemikalieplanen har det visat sig att det finns ett stort behov av att anställa en 
kemikaliesamordnare. Det råder kunskapsbrist och resursbrist i kemikaliefrågorna. Orsaken är ofta bristande tid - 
kompetens och intresse finns för det mesta. Verksamheterna är redan så slimmade idag att det inte finns så mycket 
utrymme för att ta på sig mer ansvar eller fler uppdrag. De åtgärder som krävs för att nå målen i kemikalieplanen 
kommer att medföra att medarbetarna i kommunen måste ta på sig ett större ansvar. De flesta åtgärderna är formade 
så att de kan tas inom befintlig budgetram. Några av åtgärderna är ifrånkomliga och kommer att kräva att de måste 
tillföras mer resurser i form av personal och tid. 

De arbetsuppgifter som skulle kunna ligga på en kemikaliesamordnare är: 

• Handla upp och driftsätta ett kommungemensamt kemikaliehanteringssystem 
• Hjälpa verksamheterna att administrera kemikaliehanteringssystemet 
• Hjälpa verksamheterna med inventering och riskbedömning av kemikalier  
• Hjälpa verksamheterna och inköpsenheten att ta fram riktlinjer och handledningar för hållbar upphandling 

inom kemikalieområdet 
• Ansvara för att kemikalieinformation kommer ut på intranätet, kommunens hemsida och sociala medier. 
• Vara sammankallande för den kommunala kemikaliegruppen  
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• Hjälpa verksamheterna att följa upp åtgärderna i kemikalieplanen i Stratsys 
• Hjälpa verksamheterna med uppföljning av avtal som tangerar kemikalieområdet 
• Delta i externa kemikalienätverk och projekt  
• Vara Ystads kommuns ansikte utåt i kemikaliefrågor 

 

Kunskapshöjande projekt 

Kunskapshöjande projekt och insatser syftar till att höja kunskapen i organisationen och att effektivisera åtgärder 
inom miljöområdet. Det kan ibland ske genom samarbete mellan olika verksamheter (olika kompetenser som tas 
tillvara) eller genom samarbete mellan verksamhet och myndighet eller konsult. Ett intressant exempel är 
Ystadbostäders samarbete med MarlaMiljödialog och Avfall Sverige i ett projekt om att förebygga avfall som både 
har resulterat i miljö- och ekonomivinster. Se goda exempel avsnitt 5.2.6!  

Nätverksträffar med näringslivet 

Näringslivsenheten genomför en rad frukostträffar med företagarna i kommunen. Åtgärden syftar till att medverka 
på några av frukostträffarna, alternativt att anordna separata nätverksträffar, så att företagarna inspireras av 
kommunkoncernens kemikaliearbete. Det kan likväl vara så att kommunen kan inspireras av företagarnas arbete mot 
en giftfri miljö – ett win-win genom samarbete.  

Utbildning av personal  

Utbildning (aktivitet F5:2e och F5:2f) i hållbara inköp och systematisk kemikaliehantering kan ske på olika sätt. Det 
kan till exempel ske internt (workshop, seminarium) av en framtida ”kemikaliegrupp” eller kemikaliesamordnare, 
eller externt via konsult eller nätverk. Vid tecknande av ett digitalt kemikaliehanteringssystem brukar det ingå ett 
gratis utbildningstillfälle i kemikaliehantering per år.  

Grön flagg 

Målet är att alla skolor i Ystads kommun, kommunala såväl som privata ska arbeta efter ”Grön flagg” med temat 
”Kemikalier och giftfri miljö” (aktivitet F5:2g). Medlemsavgiften är relativt låg (1500 kr per år och verksamhet år 
2021) och täcker kvalitetssäkring av skolornas arbete med lärande för hållbar utveckling, hållbarhetscertifiering, 
fortbildning, personligt stöd och vägledning samt tips och inspiration.  

9.1.3 Kostnader för ökad kunskapsnivå 
 

ÅTGÄRD NR KOSTNAD ANSVAR 

F5:1a. Kommmunikationsplan OK KS 
F5:1b. Kemikaliesamordnare E  KS 
F5:1c. Kunskapshöjande projekt OK KS, SAM, SN, BUN, 

GN, KN, YÖMF, 
YHLAB, YEAB, YBAB, 
YIAB, YTAB, YSB 

F5:1d. Nätverksträffar OK KS 
F5:1e. Utbildning i hållbara inköp OK KS, SAM, SN, BUN, 

GN, KN, YÖMF, 
YHLAB, YEAB, YBAB, 
YIAB, YTAB, YSB 

F5:1f. Utbildning i systematisk 
kemikaliehantering 

OK 

F5:1g. Grön flagg OK BUN, GN 

Förklaringar:  
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P = Ytterligare personella resurser krävs, E = Ytterligare ekonomiska medel krävs, OK = Åtgärden kan genomföras inom befintlig 
budget och med befintliga personella resurser 

KS = Kommunstyrelsen, SAM = Samhällsbyggnadsnämnden, SN = Socialnämnden, BUN = Barn- och utbildningsnämnden, GN = 
Gymnasienämnden, KN = Kulturnämnden, YÖMF = Miljöförbundet, YHLAB = Ystad Hamn, YEAB = Ystad Energi, YBAB 
= Ystadbostäder, YIAB = Ystad industrifastigheter, YTAB = Ystad Teater, YSB = Ystad Saltsjöbad 

F5:2a Kommmunikationsplan 

Åtgärden bedöms kunna genomföras inom befintlig budget och med befintliga personella resurser. 
Kommunikationsplan för kemikalieplanens genomförande tas fram i samarbete mellan kemikaliegrupp och 
kommunikatör på Ledning och utveckling. Kommunikationsplanen kan utgå från den övergripande som föreslås i 
kemikalieplanen.  

F5:2b Kemikaliesamordnare 

Åtgärden kräver extra ekonomiska resurser.  

F5:2c Kunskapshöjande projekt och 5:2d Nätverksträffar 

Åtgärden bedöms kunna genomföras inom befintlig budget och med befintliga personella resurser. Ansvaret ligger 
på en tilltänkt kemikaliegrupp som inte finns idag. Samarbete sker med näringslivssamordnarna på Ledning och 
utveckling.  

F5:2e Utbildning i hållbara inköp och F5:2f Utbildning i systematisk kemikaliehantering 

Åtgärderna bedöms kunna göras inom befintlig budget och med befintliga personella resurser.  

F5:2g Grön flagg 

Åtgärden bedöms kunna göras inom befintlig budget och med befintliga personella resurser. 

 

9.2 Samverkan 
Samverkan handlar om att bli mer effektiv och att kunna utbyta kunskap och erfarenheter med varandra inom en 
organisation eller mellan olika organisationer. Vissa talar om att samverkan leder till att vi undviker att ”uppfinna 
hjulet flera gånger”. I en liten organisation (kommun) som Ystad med få medarbetare inom vissa yrkeskategorier kan 
det vara viktigt att utbyta kunskap och erfarenheter mellan olika organisationer (kommuner) 
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Källa: Magnus Enell, 2009  

I figuren ovan illustreras en organisations hållbarhetsutveckling. I det första steget, reaktiv, jobbar verksamheten 
endast med att uppfylla lag- och kundkrav. Fokus ligger på direkta miljöaspekter, vilket är miljöproblem som endast 
uppstår inom den egna verksamheten, som till exempel avfallsgenerering och energiförbrukning. I den aktiva 
organisationen har man även fokus på indirekta miljöaspekter, dvs sådant som uppstår i andra organisationer men 
som påverkas av våra egna aktiviteter, till exempel miljöpåverkan från tjänster och varor som upphandlas. I den 
proaktiva organisationen som är det översta steget på trappan är hållbarhetsarbetet integrerat med all övrig 
verksamhet. Organisationen tänker långsiktigt och ser stora vinster med att arbeta med hållbarhetsfrågor. Det kan 
handla om allt från image/goodwill till att vinna marknadsandelar genom att till exempel locka till sig kompetenta 
medarbetare utanför den egna organisationen.   

Frågan är var din verksamhet befinner sig idag och hur du vill att den ska utvecklas över tid?  

9.2.1 Åtgärder för samverkan 
 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F5:2 Samverkan kring 
kommunikation 

a) Kommunala tjänstemän ska delta i 
externa referensgrupper och nätverk för 
att utveckla kommunens 
kemikaliekravställning och 
miljökommunikation.  

Deltagande i externa 
nätverk har skett under 
året. Röd (nej) och 
grön (ja).  
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b) Initiera ett samarbete mellan 
hållbarhetsarbete och kommunikation. 

Framtaget dokument. 
Röd (nej) och grön 
(ja). 

c) Inrätta en kommunal kemikaliegrupp 
med kemikalieombud, gärna i samarbete 
med upphandling och inköp, bygg, skola 
etc. 

Skapad 
kemikaliegrupp. Röd 
(nej), gul (ja) och grön 
(ja, och kommit i gång 
med arbete).  

 

Deltagande i externa nätverk 

Utbyte av kunskap och erfarenheter är en förutsättning för utveckling av verksamheten och att undvika att uppfinna 
hjulet flera gånger. Deltagande i nätverk bidrar till kunskapshöjning och att olika organisationer kan lära av varandra. 
I små kommuner med få personer inom en viss yrkeskategori är det mycket viktigt att man träffar liknande personer i 
andra kommuner eller organisationer som man kan utbyta tankar och idéer med. Forskning visar även att det leder 
till högre produktivitet i en organisation.  

Initiera samarbete i hållbarhetskommunikation 

Kommunikatör och kvalitetsstrateg på Ledning och utveckling arbetar med att ta ett samlat grepp och strategi kring 
kommunikation av hela kommunens hållbarhetsarbete. Strategin tas fram för att synliggöra, medvetandegöra och 
skapa mer energi och driv i vårt gemensamma arbete, både inom organisationen och hos Ystadsborna, mot ett mer 
hållbart samhälle. 

Inrätta en kemikaliegrupp 

Arbetet mot hållbar upphandling och hållbara inköp inom kommunkoncernen kräver styrning uppifrån. En 
kommunövergripande arbetsgrupp inom ansvarsområdet kemikaliehantering och inköp behöver inrättas. Under 
gruppdiskussionerna framkom det att denna grupp kan utgöras av de olika förvaltningarnas och bolagens 
hållbarhetsombud. Det krävs i så fall att verksamheterna är beredda lägger mer resurser på hållbarhetsombuden, 
eftersom de i dagsläget är beredda att lägga 3-4 mötestillfällen per år a’ tre timmar på möten. Arbetsgruppen bör ha 
samarbete med representanter från inköpsenheten, beställare inom bygg, anläggning, energi etc.    

9.2.2 Kostnader för samverkan 
 

ÅTGÄRD NR KOSTNAD ANSVAR 

F5:2a. Deltagande i externa nätverk OK KS, SAM, SN, BUN, 
GN, KN, YÖMF, 
YHLAB, YEAB, YBAB, 
YIAB, YTAB, YSB 

F5:2b. Initiera samarbete i 
hållbarhetskommunikation 

OK KS 

F5:2c. Inrätta en kemikaliegrupp OK /E KS (i samarbete med 
SAM, SN, BUN, GN, 
KN, YÖMF, YHLAB, 
YEAB, YBAB, YIAB, 
YTAB, YSB)  
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Förklaringar:  

P = Ytterligare personella resurser krävs, E = Ytterligare ekonomiska medel krävs, OK = Åtgärden kan genomföras inom befintlig 
budget och med befintliga personella resurser 

KS = Kommunstyrelsen, SAM = Samhällsbyggnadsnämnden, SN = Socialnämnden, BUN = Barn- och utbildningsnämnden, GN = 
Gymnasienämnden, KN = Kulturnämnden, YÖMF = Miljöförbundet, YHLAB = Ystad Hamn, YEAB = Ystad Energi, YBAB 
= Ystadbostäder, YIAB = Ystad industrifastigheter, YTAB = Ystad Teater, YSB = Ystad Saltsjöbad 

F5:2a Deltagande i externa nätverk och F5:2b Initiera samarbete i hållbarhetskommunikation 

Åtgärd om deltagande i externa nätverk och åtgärd F5:2b om att ta fram ett dokument för 
hållbarhetskommunikation bedöms kunna genomföras inom befintlig budget och med befintliga personella resurser.  

F5:2c Inrätta en kemikaliegrupp 

Förvaltningarna och bolagen behöver besluta om nuvarande hållbarhetsombud eller andra personer ska ges ansvar 
att ingå i en kemikaliegrupp. Om inte en kemikaliegrupp kan inrättas eller om det saknas erforderliga resurser för en 
kemikaliegrupp att kunna utföra arbetsuppgifter kan kommunen behöva anställa en kemikaliesamordnare. Det ligger 
i så fall på kommunstyrelsen att tillföra ekonomiska medel.  

 

9.3 Information 
Information handlar om att medvetandegöra ett visst problem. Information är de strategiska budskapen som ska leda 
till ökad kunskap. 

9.3.1 Åtgärder för informationsspridning 
 

Nr Åtgärd Aktivitet Indikatorer 

F5:3 Information a) Ta fram lämplig information om 
kemikalier på intranätet. 

Framtagen och 
uppdaterad 
information under året. 
Röd (nej), gul 
(framtagen, ej 
uppdaterad) och grön 
(ja). 

b) Ta fram lämplig information om 
kemikalier i sociala medier som 
Facebook, Instagram etc. 

Synlig information 

c) Information om kemikalieplanen ska 
tas fram på Ystads hemsida under ”Ystad 
informerar” för att bland annat nå 
kommunmedborgare och företagare så 
att de inspireras (skapa vågor på vattnet). 

Framtagen information 
under året. Röd (nej) 
och grön (ja). 
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  d) Informera och föra dialog med 
intressenter gällande kommunens 
kemikaliekrav inom bygg- och anläggning. 

Framtagen och 
uppdaterad 
information under året. 
Röd (nej), gul 
(framtagen, ej 
uppdaterad) och grön 
(ja). 

 

Information på intranätet 

Själva Kemikalieplanen är ett styrdokument och kommer att ligga på Intranätet under ”Mål och verksamhet -> 
Styrande dokument -> Plan”. Utöver detta kommer det behöva läggas ut information på intranätet som informerar 
och engagerar medarbetarna på Ystads kommun att arbeta efter kemikalieplanens syfte och mål. 

Information i sociala medier 

I sociala medier är det inte lämpligt att utgå från vinklingen att Ystads kommun arbetar efter en kemikalieplan. De 
förväntar sig säkert redan att kommunen redan tar ett stort ansvar inom området. I sociala medier passar det bättre 
med konkreta exempel, handlingar och resultat; Vad vi gör för att minska användningen av kemikalier? Nu slutar vi 
använda lim. Förskolorna får giftfria stolar etcetera.  

Information på kommunens hemsida 

Precis som på Intranätet behöver informationen om kemikalieplanen kommuniceras utåt på Ystads hemsida. Tanken 
är att detta ska medföra att budskapet når ut till en större grupp. Detta är goodwill för Ystads kommun, men ger 
även förutsättningar för att andra tar efter. Alla kommunens styrande dokument ska ligga på ystad.se, även så 
kemikalieplanen. 

Informera intressenter  

Bygg och anläggning är ett viktigt område inom kemikalieområdet då byggprodukter står för ca 40% av alla 
kemikalieföroreningar inomhus. Det är därför av största vikt att kommunen lägger ut information om kemikaliekrav 
under bygglov och exploatering.  

9.3.2 Kostnader för informationsspridning 
 

ÅTGÄRD NR KOSTNAD ANSVAR 

F5:3a. Information på intranätet OK /P KS  
F5:3b. Information i sociala medier P KS 
F5:3c. Information på kommunens hemsida OK /P KS  
F5:3d. Informera intressenter OK /P KS (i samarbete med 

SAM) 
Förklaringar:  

P = Ytterligare personella resurser krävs, E = Ytterligare ekonomiska medel krävs, OK = Åtgärden kan genomföras inom befintlig 
budget och med befintliga personella resurser 

KS = Kommunstyrelsen, SAM = Samhällsbyggnadsnämnden    
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F5:3a Information på intranätet och F5:3c Information på kommunens hemsida 

Åtgärderna bedöms kunna göras inom befintlig budget och med befintliga personella resurser under förutsättning att 
en kemikaliegrupp kan bildas som kan arbeta med dessa frågor. Idag finns det inga resurser för detta. Åtgärderna 
kräver att informationen uppdateras varje år. Det kan behöva anställas en kemikaliesamordnare som kan arbeta med 
dessa frågor. Åtgärderna sker i samarbete med kommunikatör på Ledning och utveckling.  

F5:3b Information i sociala medier 

Åtgärden kan ej genomföras inom befintlig budget och med befintliga personella resurser. Åtgärden kräver att det 
finns resurser att kunna besvara inlägg som kommer in inom rimlig tid. Det behöver anställas en 
kemikaliesamordnare som kan arbeta med dessa frågor i samarbete med kommunikatör.  

F5:3d. Informera intressenter 

Åtgärden bedöms kunna göras inom befintlig budget och med befintliga personella resurser under förutsättning att 
en kemikaliegrupp kan bildas som kan ta fram lämpligt underlag. Åtgärden ske i samverkan med bygglovsenheten.  

10. BILAGOR 
Bilagorna finns som separata dokument.  

• Bilaga 1 - Åtgärder, indikatorer och ansvar 
• Bilaga 2 - Projektorganisation och ansvar 
• Bilaga 3 - Prioriterade varugrupper 
• Bilaga 4 - Prioämnen och kriterier 
• Bilaga 5 - Några viktiga ämnesgrupper 
• Bilaga 6 – Kemikalierutiner 
• Bilaga 7 – Farosymboler 

11. ORDLISTA 
 

Antropogena ämnen – Ämnen som kommer från mänsklig aktivitet. 

CAS-nummer - Identitetsnummer för kemiska ämnen som tilldelats av Chemical Abstract Services (CAS). 

CMR-ämnen - Ämnen som ger cancer, mutationer i arvsmassan eller påverkar fortplantningen. 

ECHA – den europeiska kemikaliemyndigheten. Finns i Helsingfors. Hemsida: www.echa.europa.eu 

Fara - En inneboende egenskap hos ett ämne som kan orsaka oönskade effekter. Jfr Risk. 

Farliga ämnen – Ämnen som klassificerats som farliga för hälsa och miljö enligt kriterierna i CLP-förordningen. Jfr 
Skadliga ämnen. 

Faroangivelse - talar om på vilket sätt en kemisk produkt är farlig. Enligt CLP-förordningen ska farliga produkter 
märkas med bland annatfaroangivelse. Exempel på faroangivelse ”Skadlig vid inandning – H322”. 

FCM (Food Contact Materials) - Material som kommer i kontakt med livsmedel 

Försiktighetsprincipen - Nämns i flera internationella miljökonventioner och andra regelverk. Det finns ingen 
exakt definition, utan principen är mer ett förhållningssätt att i vissa lägen av försiktighetsskäl kunna agera utan 
exakta vetenskapliga bevis för att någonting är farligt eller orsakar en bestämd skada på människors hälsa och miljön. 
Se: 2 kap. 3 § 2 stycket, miljöbalken (1998:808). 
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Innovation - Förmågan att framgångsrikt ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i 
betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet (www.innovationsradet.se). 

Kandidatförteckningen (kopplad till REACH) - ämnen som finns upptagna på kandidatförteckningen har särskilt 
hälso- och miljöfarliga egenskaper och kallas för särskilt farliga ämnen (SVHC ämnen, substances of very high 
concern). Ämnen från kandidatlistan tas successivt upp i Bilaga XIV för att tillståndsprövas. 

Kemisk produkt, kemikalie - ett kemiskt ämne (grundämne eller förening) eller en beredning (blandning) av 
kemiska ämnen som inte är en vara (14 kap 2 § miljöbalken) 

KIFS – Kemikalieinspektionens författningssamling 

Mikroplast – Små plastpartiklar i storlek mellan 1 μm och 5 mm. 

Märkningspliktig – Om en kemisk produkt vid klassificering enligt CLP-förordningen blivit bedömd som farlig ska 
det tydligt framgå på produktens förpackning vad faran är för att den ska få släppas ut på marknaden. 

Nanomaterial – Material som är i storleken 1-100 nm (miljondels millimeter) i en eller flera ledder. Ett ämnes 
egenskaper kan vara annorlunda om det förekommer i nanoform. 

PBT-ämnen - Ämnen som är persistenta, bioackumulerande och toxiska, vilket innebär att de inte bryts ner i 
miljön, de ansamlas i organismer och de är giftiga. Jfr vPvB. 

POPs – POPs-ämnen (Persistent Organic Pollutants) är långlivade organiska föroreningar som kan ge upphov till 
effekter som cancer, reproduktions- och utvecklingsstörningar. 

PRIO - eller prioriteringsguiden, eller PRIO-databasen är ett webbaserat verktyg, framtaget av 

Kemikalieinspektionen, med syfte att kunna påverka och arbeta förebyggande för att minska risker för människors 
hälsa och miljö från kemikalier. Verktyget vänder sig bland annattill miljöchefer, inköpare, produktutvecklare men är 
också till hjälp för alla som kan påverka användning och hantering av kemikalier till exempel genom strategiska 
beslut. Till PRIO finns kopplat ett antal miljö- och hälsokriterier för ämnen som bör prioriteras i 
riskminskningsarbetet, samt en databas med exempel på sådana ämnen. PRIO kan vara en hjälp i anpassningen till 
REACH samt i arbetet för enhållbar utveckling och miljömålet Giftfri Miljö. 

Prioriterade ämnen (i vattendirektivet) – I EU:s vattendirektiv finns för närvarande 45 prioriterade ämnen listade. 
Där finns också gränsvärden angivna för dem som inte får överstigas om en vattenförekomst ska få beteckningen 
God kemisk status. 

Prioriterat riskminskningsämne – Begrepp som används i Kemikalieinspektionens PRIO-databas. Prioriterat 
riskminskningsämne är den lägre prioriteringsnivån. Ämnen med denna beteckning har egenskaperna mycket hög 
akut giftighet, allergiframkallande, mutagen (kategori 3), hög kronisk giftighet, potentiell PBT/vPvB eller miljöfarligt 
– långtidseffekter. Dessa ämnen har egenskaper som gör att man ska se över sin användning och säkerställa att man 
kan hantera riskerna (dvs. att man inte exponerar människa och miljö så att de utsätts för risker) alternativt överväga 
att byta ut dem. Jfr Utfasningsämne. 

Produktvalsprincipen – (tidigare substitutionsprincipen) 2 kap. 4 § miljöbalken uttrycker den s.k. 
produktvalsprincipen, som är en av de allmänna hänsynsreglerna. Principen innebär att alla som bedriver eller avser 
att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd har en skyldighet att undvika att använda eller sälja skadliga kemiska 
produkter eller biotekniska organismer om de kan ersättas av mindre riskabla alternativ. Motsvarande krav gäller för 
varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. 

REACH – Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. För att uppfylla kraven i förordningen måste 
företag identifiera och hantera de risker som är kopplade till de ämnen de tillverkar och saluför inom EU. De måste 
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uppvisa för Echa hur ämnet kan användas säkert, och de ska meddela tillämpliga riskhanteringsåtgärder till 
användarna. Om riskerna inte kan hanteras kan myndigheterna begränsa användningen av ämnena på olika sätt. På 
lång sikt bör de flesta farliga ämnen ersättas med mindre farliga alternativ. REACH står för Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals. REACH trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007. 

Risk - Kombinationen av en fara och sannolikheten för att den ska uppstå; i kemikaliesammanhang oftast uttryckt 
som kombinationen giftighet-exponering. Jfr Fara. 

RoHS-direktivet (Restrictions of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) – EU-Direktiv om 
begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Genom RoHS-direktivet 
begränsas användningen av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom, flamskyddsmedlen PBB och PBDE samt vissa 
ftalater i elektrisk och elektronisk utrustning. Det första RoHS-direktivet (2002/95/EG) började gälla 2003 och har 
ersatts av ett uppdaterat direktiv (2011/65/ EU) som trädde i kraft 2013. 2019 kompletterades listan på reglerade 
ämnen. 

SCIP (Substances of Concern In articles). Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa har tagit fram SCIP-databasen 
dit leverantörer av varor ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i varorna. 

Skadliga ämnen – Med skadliga ämnen avses inte endast sådana ämnen som klassas som farliga ämnen enligt 
kemikalielagstiftningen utan alla ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön. Jfr Farligt ämne. 

SIN-list (Substitute it Now!) – förteckning över ämnen som är utvalda utifrån kriterierna för särskilt farliga ämnen 
(SVHC) i den europeiska lagstiftningen REACH. Bakom listan står ChemSec. Syftet med listan är att hjälpa företag 
och organisationer att påskynda utfasningen av särskilt farliga ämnen samt minska riskerna kopplade till hanteringen 
av de farliga ämnen som vi fortsätter att använda. Listan uppdateras kontinuerligt och omfattar 919 ämnen i juni 
2019. 

Stockholmskonventionen (POP-konventionen) – global konvention som undertecknades 2001 till skydd mot 
långlivade organiska föroreningar. Omfattar i juni 2019 28 ämnen. Målet med Stockholmskonventionen är att skydda 
människors hälsa och miljön mot ämnen som ansamlas i människan och i miljön under lång tid även långt ifrån de 
platser där de producerats eller använts. 

Substitution – att byta ut en kemisk produkt, kemiskt ämne eller vara mot ett mindre riskabelt alternativ (annan 
produkt eller metod) som är likvärdigt för ändamålet. 

Substitutionsprincipen – Se Produktvalsprincipen 

SVHC ämnen –Substances of Very High Concern. (Särskilt farliga ämnen). Ämnen som uppfyller kriterierna i 
artikel 57 i REACH-förordningen. Dessa är CMR-ämnen, PBT-ämnen, vPvB-ämnen eller har andra allvarliga 
egenskaper, till exempel hormonstörande eller ozonstörande. 

Säkerhetsdatablad – (SDS - Safety Data Sheet; MSDS - Material Safety Data Sheet, tidigare även benämnt 
varuinformationsblad) Information i 16 punkter som alltid måste finnas för hälso- och miljöfarliga kemiska 
produkter. Säkerhetsdatabladets innehåll och format är reglerat i REACH-förordningen. 

Utfasningsämne – Begrepp som används i Kemikalieinspektionens PRIO-databas. Utfasningsämne är den högre 
prioriteringsnivån. Dessa ämnen ska fasas ut ur användning dvs. substitueras. Ämnena med denna beteckning är 
CMR-ämnen (kategori 1 eller 2), PBT-ämnen, vPvB-ämnen, hormonstörande, ozonstörande eller särskilt farliga 
metaller (kadmium, bly och kvicksilver och deras föreningar). Jfr Prioriterat riskminskningsämne. 

Vara – Definieras i kemikalielagstiftningen REACH som ett föremål som under produktionen får en särskild form, 
yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. 

Vattendirektivet (eller ramdirektivet för vatten) - ett EU-direktiv som lägger "golvet" för vad EU-länderna inte 
får underskrida vad gäller kvalitet och tillgång på vatten (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG). 
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Målet är att uppnå en god vattenstatus. Det innebär att både tillgång och kvaliteten på vatten ska vara god. 
Vattenförvaltningen omfattar både ytvatten (sjöar, vattendrag, kust- och övergångsvatten) och grundvatten, det vill 
säga allt vatten utom öppna havet. 2004 genomfördes vattendirektivet i svensk lagstiftning genom bland annat 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660). 

Verksamhetsutövare – här: den som bedriver eller ansvarar för en verksamhet, eller vidtar en åtgärd. 

vPvB-ämnen - mycket persistenta (dvs. svårnedbrytbara) och mycket bioackumulerande ämnen. Ämnen med dessa 
egenskaper är potentiellt problematiska oberoende om de är bevisat giftiga. Väl ute i miljön är stoppsträckan lång om 
de även visar sig giftiga. Jfr PBT-ämne. 

Växtskyddsmedel - bekämpningsmedel som används för att exempelvis skydda växter eller växtprodukter mot olika 
former av skadegörare, förstöra oönskade växter eller växtdelar, eller hålla tillbaka eller förhindra oönskad tillväxt av 
växter. Den fullständiga definitionen av växtskyddsmedel återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. 

Ämne - Kemiskt grundämne och föreningar av grundämnen i naturlig eller tillverkad form. 

 

81



tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare: Camilla Andersson 
Titel: Socialchef
E-post: camilla.andersson@tomelilla.se
Telefon:   
Mobil:   

Diarienummer: KS 2021/81

Datum 12 maj 2021

Tjänsteskrivelse Åtgärder med anledning 
med anledning av arbetsmiljön inom vård 
och omsorg

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens 
förslag.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) inkom den 20 april 2021 med ett initiativärende till 
kommunstyrelsens arbetsutskott gällande arbetsmiljön inom vård och omsorg enligt 
följande: 

”I snart ett och ett halvt år har vård- och omsorgspersonal arbetat enligt heltid som 
norm. Att heltid ska vara normen även inom vård och omsorg är för oss en 
självklarhet. Arbetstagarna ska kunna leva på sin lön och på en kommande pension. 
För att klara arbetet med heltid krävs det dock en arbetsmiljö som gör detta möjligt. 
Socialdemokraterna i Tomelilla har under det gånga året följt arbetet och 
återkommande fått rapporter från arbetstagare som vittnar om problem med 
scheman, arbetsbelastning och resurspass. De rapporter som vi nu fått till oss från 
fackliga representanter är så allvarliga att det finns ett behov att politiskt lyfta detta.

Personalen lyfter i samtal med oss problem med scheman som byts ofta. Detta gör 
det i stort sett omöjligt att planera sitt privatliv. Man kan under en arbetsvecka få 
arbeta sex kvällar, utan möjlighet till någon social samvaro med barn och övriga 
familj. När personalen väl är ledig är ledighet planerad så minimal som möjligt och de 
får inte den återhämtning de behöver för att orka med sitt arbete. Den 
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återkommande kommentaren är att arbetsgivaren utnyttjar arbetstidslagen till sin 
egen fördel för att få ihop organisationen men ser inte helheten. För personalen som 
arbetar natt innebär kortare nattpass fler arbetshelger och mindre möjlighet till 
återhämtning. Om personalen inte får den återhämtning de behöver blir kvaliteten 
för brukarna sämre, risken för allvarliga fel i till exempel läkemedelshantering ökar 
och uppmärksamheten i trafiken för hemtjänstpersonalen sämre.

En väg till att förbättra schemaläggningen, är att tillåta det undantag som finns i 
arbetstidslagen gällande dygnsvilan. Tillåter man att det ibland görs undantag till 9 
timmars dygnsvila, kan helgerna planeras bättre så att personalen kan öka sin 
möjlighet att förena privatliv med arbetsliv.

Vidare lyfter personalen problemen med resurspassen. Planeringen av dessa är 
bristfällig när man planerar in personalbyte mitt på dagen, något som gör att 
aktiviteter får ställas in och planeras om för att personalbytet ska kunna genomföras. 
Personalen uppger även att när de blir insatta på ett resurspass har man inte räknat 
med den tidsåtgång som blir i samband med transport och byte av arbetskläder. Ett 
av målen med heltid är att brukarna i större utsträckning ska träffa samma personal. 
Men den planering av resurspassen som nu finns är det tveksamt att det målet nås.

I samtal med personalen uppger man att sjuknärvaron på arbetsplatserna är hög. 
Trots att man mår dåligt går man till arbetet av lojalitet till brukare och kollegor. Det 
finns uppgifter om att 19 arbetstagare sagt upp sig på grund av de nya scheman som 
heltid som norm inneburit, antalet sjukskrivna ökar många väljer att ta ut pension 
tidigare för att man inte längre orkar arbeta vidare.

Bilden ovan är samstämmig från den personal som kontaktat oss. Oavsett om man är 
anställd på ett boende, i hemtjänsten, LSS eller arbetar natt så är kritiken densamma. 
Den personal vi har inom vård och omsorg är ovärderlig för kommunen. Om inte de 
orkar klarar vi inte uppdraget. Kommunen har alltid haft gott omdöme från brukarna 
i de brukarundersökningar som görs. Det resultatet bygger på att personalen får 
förutsättningar att arbeta och leverera en kärleksfull omvårdnad.

Socialdemokraternas uppfattning är att åtgärder omgående behöver vidtas för att lösa 
de arbetsmiljöproblem som personalen vittnar om. Om Tomelilla kommun har 
ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare måste våra anställda ha ett hållbart 
arbetsliv med god balans mellan arbete och fritid. Det är högtid att personalen får ett 
aktivt inflytande över sina scheman om vi ska behålla vår duktiga personal framöver.

att en psykosocial arbetsmiljöutredning görs för de verksamheter som omfattas av 
heltid som norm.

Vi yrkar därför

att personalen ges inflytande över sina scheman med ökad möjlighet till 
återhämtning.

att nattschemat omgående går tillbaka till tidigare modellen om 10 timmar per natt.
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att grundbemanningen inom vård och omsorg höjs.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 april 2021 att överlämna ärendet 
till förvaltningen för beredning-

Socialchef Camilla Andersson och HR-chef Johan Lexfors har utrett frågan på 
kommundirektör Britt-Marie Börjessons uppdrag.

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson och HR-chef Johan 
Lexfors avger följande yttrande:
Att göra om en deltidsorganisation till en heltidsorganisation är en stor 
förändringsresa. Det har dock funnit goda skäl att anta utmaningen, så som 
kollektivavtalet med Kommunal där heltidsarbete som norm har sitt ursprung, 
jämställdhetsfrågan som Socialdemokraterna också lyfter fram i bemärkelsen att man 
ska kunna leva på sin lön och sin pension men också kompetensförsörjningsfrågan. 
För att vi över tid ska kunna ge och utveckla servicen till våra kommuninvånare 
måste vi få tillgång till rätt kompetens i tillräckligt stor omfattning. En del i det 
arbetet är förstås att medarbetare som arbetar deltid börjar arbeta heltid. Här har vi 
tagit stora kliv då 66 procent av de tillsvidareanställda inom Vård och Omsorg 
numera arbetar heltid vilket kan jämföras med 37 procent år 2019. Arbetet med 
äldreomsorgslyftet är en annan del och att öka vår arbetsgivarattraktivitet genom att 
exempelvis erbjuda heltidsanställningar, är en ytterligare en del. Vi kan notera, vårt 
stora förändringsarbete till trots, att vi får fler sökande än tidigare till våra lediga 
befattningar. Detta hindrar oss förstås inte från att ständigt förbättra arbetssätten och 
arbetsmiljön. 

I implementeringen av heltidsarbete som norm har vi, utifrån våra medarbetares 
synpunkter, gjort flera förändringar och har provat flera olika processer och 
arbetssätt över tid. Initialt fick alla medarbetare inflytande över sina scheman genom 
att lägga sina fridagar i schemat. Därefter infördes ett arbete med lokala 
schemaplanerare och nu kopierar vi i stället scheman från den ena schemaperioden 
till den andra. Genom att kopiera scheman får medarbetarna mer tid till den så 
kallade diffningen. Diffningen är det arbete som varje grupp behöver göra för att se 
hur medarbetarnas individuella schemaönskemål kan hanteras på gruppnivå då 
bemanningskravet, det vill säga våra brukares behov, måste mötas i första hand. 
Dessutom har en grupp fått prova att lägga sina scheman själva, ett arbete som i 
dagsläget är avslutat. 

Vi vill också passa på att reda ut några missuppfattningar. Arbetsgivaren utnyttjar 
aldrig arbetstidslagen till sin egen fördel eftersom arbetsgivaren inte har någon egen 
eller annan agenda än att utföra vårt uppdrag gentemot kommuninvånarna med en så 
hög kvalité som möjligt. Däremot är arbetstidslagen något som arbetsgivaren 
förhåller sig till i arbetet med att lägga scheman, eftersom lagen också borgar för en 
god arbetsmiljö. 
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När det gäller frågan om att arbeta sex kvällar i rad så kan det mycket riktigt 
förekomma. I de flesta fall beror det då på hur medarbetarna använder sitt inflytande 
på sina scheman.  Om en medarbetar vill vara ledig så mycket som möjligt den ena 
veckan blir en naturlig följd därav att medarbetaren får arbeta mer veckan därpå. 

Att arbetspassens längd är begränsad till nio timmar har flera skäl; att vi vet att långa 
arbetspass sliter på hälsan, att långa arbetspass gör det svårt för medarbetare att orka 
med att ge hög service till brukarna under hela passet vilket också ökar risken för 
tillbud och olyckor samt att långa pass gör det schematekniskt svårt att få ihop hela 
dygnet. Ur ett schemaläggningsperspektiv hade det optimala varit att begränsa 
arbetspassens längd till åtta timmar. Detta har vi emellertid valt bort då vi har lyssnat 
på våra medarbetare och tänker att påverkan på arbetssituation i dagsläget hade blivit 
alltför stor.   

När det gäller yrkandet om att göra en psykosocial arbetsmiljöutredning ser vi i 
dagsläget inget behov av detta med tanke på den dialog som förs på gruppnivå 
utifrån medarbetarundersökningen, uppföljningen av SAM, dialogen på 
arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Med dessa informationskällor som bas har 
arbetsgivaren, så som beskrivs ovan, redan genomfört flera förändringar och 
anpassningar, ett arbete som hela tiden fortsätter. De nya arbetssätten måste 
emellertid också få sätta sig innan det går att utvärdera om de fungerar eller inte. 

När det gäller yrkandet om att de som arbetar natt ska arbeta tio timmar har 
arbetsgivarens ståndpunkt i denna fråga redovisats ovan. Enligt gällande 
kollektivavtal ändras veckoarbetstidsmåttet för de som arbetar ständig natt, från och 
med 2022-04-01 till 34 timmar och 20 minuter. I praktiken innebär förändringen, vid 
nio timmars nattpass, att medarbetarna får 11,5 nattpass mindre per år än idag vid 
heltidsarbete.

Medarbetarnas inflytande över schemat ser vi som oerhört viktigt, vilket också har 
prioriterats under arbetes gång. I en schemaläggningsprocess har medarbetare 10 till 
13 dagar på sig att i arbetsgruppen kommunicera kring hur man vill lägga arbetstiden 
så att personliga önskemål kan mötas samtidigt som bemanningskraven uppfylls. 
Schemaplanerarna finns tillgänglig för medarbetarna i detta arbete. Medarbetarna har 
alltså redan en möjlighet till inflytande. Behovet av återhämtning möts genom 
ordentligt med dygns- och veckovila. Sammanhängande lediga dagar prioriteras också 
men om medarbetarnas arbetstid ska kunna planeras ut, utan att arbetspassen 
förlängs, kan antalet lediga dagar per fyraveckorsperiod inte öka nämnvärt. Varför 
det inte är lämpligt att öka arbetstidens längd har beskrivits ovan. 

Att höja grundbemanningen bedöms inte vara nödvändigt då den bemanning som 
finns idag är tillräcklig i bemärkelsen att medarbetarna har tillräckligt med tid att 
utföra sina arbetsuppgifter. Medarbetarundersökningen visade att det i många fall 
finns en balans men att arbetstyngden går upp och ner, något som kan påverkas av 
många olika omständigheter där pandemin och dess följder högs sannolikt är en. 
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Ekonomiska konsekvenser
Arbetet med heltid som norm har hanterats inom budgetramen för vård och 
omsorgsnämnden. Förslaget med 10 timmarspass för medarbetare som arbetar natt 
innebär ökade kostnader med ca 1 200 000 kr per år. Det skulle även tillföra tid i 
verksamheten som den inte är i behov av den tiden på dygnet. Kostnaden för 
minskad veckoarbetstid för nattarbetare kommer att innebära cirka 750 000 kr i 
ökade kostnader för vård och omsorgsnämnden. 

Barnperspektivet
Att ha sin anställning i en verksamhet som bedrivs dygnet runt kan påverka 
föräldraskapet i hög grad. Då är beskrivna schemamodell en fördel eftersom 
medarbetaren har någon grad inflytande på schemat i form av önskemål och dialog 
med kollegor. Motsatsen i statiska scheman är att det inte finns dialog och inga 
individuella anpassningar.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Uppföljning
Uppföljning av ärendet ingår inte i uppdraget från KSAU

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson och HR-chef Johan Lexfors         
2021-05-12.

Kommunledningskontoret

Camilla Andersson

Socialchef
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From:                                 Martin Wassenius (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Fri, 14 May 2021 06:01:56 +0000
To:                                      Ks-zen
Subject:                             Utegym / 17pernilla.allard@edu.tomelilla.se

Zendesk ID: 827980

Från: Pernilla Allard
Datum: 2021-05-11 kl. 05.47
Hej!
Jag och en  kompis skulle jättegärna vilja ha ett utegym i Onslunda för att de hade varit väldigt 
mysigt nu i sommar! 

--

Med vänlig hälsning
Martin Wassenius
Kommunvägledare
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare: Johan Linander 
Titel: Kanslichef
E-post: johan.linander@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfnArbete
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KS 2021/4

Datum 18 maj 2021

Redovisning av anmälningsärenden ksau 
den 9 juni 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll den 20 april 2021, §§ 1-6 från Sydöstra Skånes Räddningstjänst 

medlemskommuner.

2. Protokollsutdrag från Region Skåne Kollektivtrafiknämnden den 28 april 
2021, § 36, - Avsiktsförklaring – Högkvalitativ busstrafik Skåneexpressen 5 
och 8.

3. Protokollsutdrag 20 maj 2021, § 27, Tertialbokslut 1 2021 för 
överförmyndarnämnden – Tomelilla-Ystad-Sjöbo.

4. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 25 maj 2021 §§ 24-35.

5. Protokoll från överförmyndarnämnden Tomelilla Ystad Sjöbo den 20 maj 
2021, §§ 24-31.

6. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 12 maj 2021, §§ 
22-25.

7. Protokoll från revisorerna den 18 maj 2021 §§ 22-26.

8. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2021, §§ 91-112.
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9. Protokollsutdrag från Sjöbo kommun, kommunstyrelsen § 86 – Remissvar, 
regionplan för Skåne 2022-20240 – Yttrande med SÖSK-kommunerna.

10. Årsredovisning 2020 från VoB Syd AB.

11. Meddelande daterat den 31 maj 2021 från Sveriges Kommuner och Regioner 
till de som inte är medlemskommuner – Välkommen som medlem i SKRs 
fond för kommunernas fastighetsfrågor.

Ekonomiska konsekvenser

Barnperspektivet

Miljöperspektivet

Uppföljning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 1 juni 2021 från kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret

Johan Linander

Kanslichef
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Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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