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Sammanfattning

Stadskontoret anser att förslaget till handlingsplan för Malmö stads strategiska
kemikaliearbete 2020–2030 är ett tydligt utformat styrdokument som på ett bra sätt visar
stadens ambitioner om att minska malmöbornas exponering för farliga kemikalier.
Yttrande

Dokumentets utformning
Förslaget är tydligt och pedagogiskt utformat vilket gör det lätt att som läsare orientera sig i
dokumentet. I inledningen förklaras syftet med dokumentet samt hur det relaterar till andra
mål och styrdokument, vilket är positivt. Det är vidare positivt att dokumentet innehåller ett
avsnitt med budget och resurser eftersom det visar på vilka insatser som krävs för att nå
målen. Dessutom är det bra att åtgärderna är tydligt ansvarsfördelade.
Processen för att utarbeta förslaget
Stadskontoret upplever att det har varit en god arbetsprocess för att utarbeta detta förslag.
Det har varit en tydlig organisering med styrgrupp och arbetsgrupper. Berörda förvaltningar
och tjänstepersoner med rätt kompetens och mandat har deltagit i arbetet. Det är positivt att
de som ansvarar för genomförandet av handlingsplanen har varit involverande i
framtagandet av den. Det skapar förutsättningar för en tidig förankring och ett mer effektivt
genomförande. Stadskontoret finner arbetsprocessen som väl utformad och med ett upplägg
som kan vidareutvecklas i liknande processer framöver.
Gällande åtgärd 11
Stadskontoret anser att en hållbarhetskoordinator från stadskontorets upphandlingsenhet
inte behöver vara med i projektgruppen för åtgärd 11 om att ta fram en vägledning
innehållande hantering och användning av kemiska produkter, förvaring av kemiska
produkter samt utbyte av oönskade ämnen. Detta är en fråga som ligger en bit ifrån
upphandlingsområdet och därför anser stadskontoret att det är bättre om stadskontoret kan
fokusera sina personalresurser på de andra åtaganden där man är ansvarig för att göra mer
nytta.
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Gällande åtgärd 22
Gällande åtgärd 22 om att utarbeta en kemikaliepolicy anser stadskontoret att en formulering
med följande innebörd bör läggas till: ”Det är viktigt att handlingsplanen förankras politiskt
och att berörda verksamheter får kännedom om handlingsplanen i syfte att skapa
medvetenhet och förståelse för kommande förändringar.”
Redaktionell synpunkt
I punktlistan på sidan 21 bör det läggas till ”-er” på present på tredje punkten nedifrån.
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