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Uppdrag angående kunskapscentrum för läkemedel i miljön

Regeringens beslut

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att inrätta och ansvara för ett
kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket.
Kunskapscentrumet för läkemedel i miljön ska bidra till att samla svenska
aktörer och utgöra en plattform för dialog och samarbete. Centrumets
verksamhet ska förstärka och vara i enlighet med Läkemedelsverkets instruktionsenliga uppdrag att inom sitt verksamhetsområde verka för att det
generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har
fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.
Arbetet ska även ta sin utgångspunkt i etappmålet om ökad miljöhänsyn i
Europeiska unionens läkemedelslagstiftning och internationellt som beskrivs
i propositionen På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken (prop. 2013/14:39).
Läkemedelsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2018. Redovisningen ska omfatta
en verksamhetsplan för centrumet för 2019–2023. Läkemedelsverket ska i
genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från andra berörda
aktörer.
Läkemedelsverket får för uppdragets genomförande använda
5 000 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och
sjukvård, anslagsposten 21 Läkemedel och miljö. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas
senast den 1 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas
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till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en
ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut
har.
Ärendet

I budgetpropositionen för 2018 avsatte regeringen 180 miljoner kronor
för 2018–2020 för att avlägsna läkemedel i miljön genom t.ex. avancerad
avloppsrening (prop. 2017/18:1). Regeringen avsatte i detta sammanhang
även 5 miljoner kronor per år fr.o.m. 2018 för att inrätta ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön.
På regeringens vägnar

Annika Strandhäll

Mårten Kivi
Kopia till

Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Apotekarsocieteten
Läkemedelsindustriföreningen
Naturskyddsföreningen
Stockholm International Water Institute
Sveriges Apoteksförening
Sveriges Kommuner och Landsting
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