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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
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Förslag till yttrande

Adress
Diarienummer

Till

HVO-2019-2645

Miljönämnden

Remiss om Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete
2020-2030
MN-2017-3843

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden yttrar sig kort generellt kring handlingsplanen och om de
åtgärder i handlingsplanen som nämnden på något sätt kommer att involveras i.
Vad gäller handlingsplanens koppling till mål och andra styrdokument anser nämnden att det
bör övervägas vissa ändringar med tanke på att kommunens målstyrningssystem förändras
från och med 2020 (STK-2019-94), och att målområde 8 i sin befintliga form inte längre
kommer att gälla.
Åtgärd 5. Ta fram broschyrer om kemikaliesmart vardag anpassad för Malmö stads
förvaltningar och bolag
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är positiv till att nämnden ska representeras i denna
åtgärd. Kemikalier förekommer mer eller mindre frekvent i nämndens verksamheter och det
är av vikt att sprida information om en kemikaliesmart vardag och att minska exponeringen
av farliga kemiska ämnen för de som bor i nämndens verksamheter, men det är också av
största vikt för medarbetarna i nämndens verksamheter så att de kan erbjudas ett hållbart
arbetsliv.
Åtgärd 15. Ta fram en städguide anpassad för […] LSS-boenden och särskilda boenden […]
Förvaltningen framförde i sitt yttrande på handlingsplanen då den var utsänd på
förvaltningsremiss att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inte borde ingå som
projektmedlem, utan möjligen som referensgruppmedlem i denna åtgärd. Detta har därefter
förändrats i handlingsplanen och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås nu att ingå i
referensgruppen. Däremot har förutsättningarna hos hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
förändrats sedan handlingsplanen var utsänd på förvaltningsremiss. Det finns ett
inriktningsbeslut i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen om att städfunktioner i
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förvaltningen ska överföras till serviceförvaltningen. Detta kommer att innebära att det på
sikt inte är tänkt att finnas några lokalvårdare i den målgrupp som handlingsplanen anger:
”anställd av verksamheten själv och inte centralt”. Möjligen kan detta komma att på sikt göra
hälsa-, vård- och omsorgsnämndens medverkan i referensgruppen överflödig.
Åtgärd 16. Genomföra utbildningar i städteknik för utförare
Serviceförvaltningen ansvarar för genomförandet av åtgärden, men eftersom den innebär att
övriga lokalvårdare i staden, inom de prioriterade områdena (bl.a. särskilda boenden), ska
delta i, och bekosta, utbildningen påverkas även hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Här vill
nämnden framföra samma sak som tidigare, att det finns ett inriktningsbeslut om att inte
längre ha lokalvårdare anställda direkt i verksamheten. 2022, då utbildningarna för särskilda
boenden föreslås äga rum, bör det alltså inte längre finnas några lokalvårdare inom den
identifierade målgruppen kvar i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen att utbilda.
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