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Fokusområde

Åtgärdsnamn

Mål

Nyckeltal

Upphandling och kontroll

Sätt gemensamma
kemikaliekrav på
ramavtal för kommunen
och bolagen

Av alla gemensamma upphandlingsavtal som
upprättas inom kommunen och bolagen till år
2019 ska 50 % ha ställda kemikaliekrav. År 2020
ska 100 % av avtalen ha kemikaliekrav ställda.

Antal avtal där kemikaliekrav ställts.
Hur många av dessa var gemensamma
mellan kommunen och de kommunala
bolagen?

Bedömning per
nyckeltal totalt

Bedömning per
åtgärd totalt

Bedömning per
mål totalt

Status

L
Upphandling och kontroll

Upphandling och kontroll

Kontroll och uppföljning
av ställda avtalsvillkor

Införa stickprovskontroller av ställda avtalskrav i
upphandlingen. Stickproven ska utföras för
leverantörer som levererar varor för mer än 10
prisbasbelopp och tjänster/entreprenader för mer
än 100 prisbasbelopp.

Ej påbörjad

Ej påbörjad

Ej påbörjad

Ej relevant

Ej relevant

ej relevant

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.

Rutin vid upphandling för Alla nyinköp av leksaker och inventarier sker via
Andel inköp som görs inom ramavtal
nyinköp av leksaker och ramavtal där miljökrav finns ställda. Nyckeltal vid
inventarier
uppföljning: Andel inköp som görs inom ramavtal.

J
Genomförd

Upphandling och kontroll

Ny- och ombyggnationer Vid projektering och upphandling för ny- och
mm. – krav på
ombyggnationer samt underhåll och reparationer
byggmaterial
används framtagen kravspecifikation.

Andel projekteringar och
upphandlingar för ny- och
ombyggnationer samt underhåll och
reparationer där kravspecifikation har
använts (%).

Projektledaren för respektive ny- eller
ombyggnation ska se till att en loggbok upprättas. Har loggbok upprättats för alla
Kravet på loggbok bör inte gälla underhåll och
avslutade ny- och ombyggnationer
reparationer.
under året (ja/nej)?

Genomförd

Genomförd

Genomförd till hälften

Påbörjad
sammantaget

Genomförd till hälften Genomförd till hälften

Utbildning

Utbildning

Utbildning

Byggnationer

Informationskampanj i
grundskolan om
kemikalier
Webbaserad utbildning
för förskolepersonal

Elever i åk 7-9 ska ha deltagit i tema eller liknande
arbete gällande kemikalier i vardagen samt ha fått
kunskap om var man hittar mer information om
detta.
Senast 2018 ska all förskolepersonal som berörs av
arbetet med kemikaliesmart förskola genomgå
utbildningen på webben. Utbildningen ska därefter
ske löpande för exempelvis nyanställda.

Andel elever som deltagit i temat
under året (%).
Genomförd

Genomförd

Genomförd

Antal anställda som genomfört
utbildningen under året (st).

L
Ej påbörjad

Utbildning för
beslutsfattare och chefer
inom förskola och
grundskola

Ej påbörjad

Senast 2018 ska alla beslutsfattare och chefer som Antal beslutsfattare och chefer som
berörs av arbetet med en kemikaliesmart förskola genomfört utbildningen under året (st).
genomgå utbildningen på webben. Utbildningen
ska därefter ske löpande för exempelvis
Ej påbörjad
Ej påbörjad
nyanställda.
Befintliga byggnader Under programperioden ska fastigheter som
Antal genomförda inventeringar (st)
inventering av fastigheter tekniska förvaltningen och de kommunala bolagen
och utfasning av särskilt ansvarar för som är byggda innan 1990 och som
farliga ämnen
har någon form av barn- eller ungdomsverksamhet
inventeras. Inventeringen dokumenteras. En
handlingsplan ska upprättas i syfte att fasa ut
förekomsten av byggnadsmaterial, varor och
Genomförd till hälften
produkter innehållande särskilt farliga kemikalier. Att en handlingsplan har tagits fram

Ej påbörjad

L
Ej påbörjad

(ja/nej)

Ej påbörjad
sammantaget

Genomförd till hälften Genomförd till hälften
Systematisk kemikaliehantering

Digitala stödsystemet
Chemgroup

År 2018 ska riskbedömning för alla kemiska
produkter som är märkta med farosymbol vara
gjord för alla verksamheter inom kommunen och
de kommunala bolagen.
Personal som arbetar med kemikalier ska ha
kunskap om kemikalielagstiftningen och om de
kemikalier som finns på verksamheten. Man ska
veta vilka risker som finns, hur eventuella olyckor
ska hanteras och vara insatt i riskbedömningar
som gjorts och medverka till att systematiskt fasa
ut/ersätta farliga kemikalier.
Personal som arbetar med kemikalier ska ha
kunskap om hur kemikaliernas avfallshantering går
till och vem man kontaktar för att skicka iväg det

J

Andel systemadministratörer som
genomgått utbildning. (%)

Påbörjad

veta vilka risker som finns, hur eventuella olyckor
ska hanteras och vara insatt i riskbedömningar
som gjorts och medverka till att systematiskt fasa
ut/ersätta farliga kemikalier.
Personal som arbetar med kemikalier ska ha
kunskap om hur kemikaliernas avfallshantering går
till och vem man kontaktar för att skicka iväg det
farliga avfallet.

Antal utfasnings-/riskminskningsämnen
(st)

Personer som vistas i kommunens verksamheter
ska inte utsättas för något ämne med farosymbol.
Detta uppnås då dessa ämnen i första hand fasas
ut. Om det är oundvikligt att behålla kemikalien i
verksamheten ska en riskbedömning göras.
Andel kemiska produkter med
farosymbol som är riskbedömda (%)

Genomförd till hälften

Påbörjad
sammantaget

Genomförd till hälften Genomförd till hälften
En kemikaliesmart förskola

Åtgärd: Riskbedömning Att under perioden 2018-2020 sanera bort och
och utfasning av leksaker byta ut leksaker och inventarier som innehåller
och skadliga inventarier dokumenterat skadliga kemikalier.

Antal verksamheter som har
genomfört riskbedömning och har en
aktuell åtgärdslista (beslutad med
budget) (st).

J
Genomförd

Genomförd

Genomförd

