Sammanfattning av remissvar, Handlingsplan för Malmö stads strategiska
kemikaliearbete 2020-2030
Samtliga nämnder förutom stadsrevisionen har inkommit med remissvar. Även MKB och Sysav
har inkommit med remissvar.
Nästintill samtliga nämnder lyfter Handlingsplanen för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 20202030 som en välarbetad och välkommen handlingsplan. Handlingsplanen anses inte bara vara
relevant i fråga om att konkretisera och samordna stadens strategiska insatser på området, utan
att den också kommer att bidra till ökad medvetenhet och kunskap kring kemikalier generellt.
I remissvaren lyfts att handlingsplanen i sin helhet är genomarbetad, informativ och överskådlig.
Förslaget är tydligt och pedagogiskt utformat vilket gör det lätt att som läsare orientera sig i
dokumentet. Specifikt lyfts att handlingsplanens ambitiösa beskrivning av ansvars- och
arbetsfördelning kopplat till respektive arbetsområde och åtgärd är uppskattat. Den tydlighet som
beskrivningen medför, vid sidan om att åtgärderna som presenteras är anpassade till
projektmedlemmarnas respektive verksamhetsområden, bidrar till att aktualisera handlingsplanen
även inom de nämnder som inte har hantering av kemikaliefrågor inom ramen för sitt ordinarie
kärnuppdrag.
Det anses vara en gemensam handlingsplan, med en tydlig form och som kan omsättas i aktivitet
och som är en bra grund för det fortsatta kemikaliearbetet. Det lyfts att det har varit en god
arbetsprocess för att utarbeta detta förslag. Arbetsprocessen anses ha varit väl utformad och med
ett upplägg som kan vidareutvecklas i liknande processer framöver.
Arbetsmarknads- och socialnämnden anser att förhållandet mellan handlingsplanen och Malmö
stads miljöprogram eventuellt bör förtydligas gentemot Malmö stads interna organisation, då
miljöprogrammet avslutas i samband med att föreliggande handlingsplan föreslås träda i kraft.
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.
Det är förskolenämndens uppfattning att inventering, utredning och utbyte av PVC-golv på
Malmös kommunala förskolor är en betydelsefull del av kemikaliearbetet. Emellertid ser
förskolenämnden det som problematiskt att en så stor del av de mer miljövänliga alternativen inte
är lika hållbara som PVC-golven. Förskolenämnden föreslår vidare att antalet golvtyper begränsas
då det av erfarenhet kan bli problematiskt ur städsynpunkt då det krävs ett flertal olika
städinstruktioner.
Grundskolenämnden ser gärna att golven byts ut när den tekniska livslängden är uppnådd och att
det samplaneras med övrig underhållsplanering inom ramen för hyresvärdens åtagande i syfte att
störa verksamheten så lite som möjligt. Finansieringsfrågan behöver dock lösas innan faktiska
åtgärder planeras. Grundskolenämnden utgår ifrån att kostnaderna inte kommer belasta den
ordinarie budgeten utan tas antingen inom den tekniska förvaltningarnas budget eller genom
tillskjutning av extra medel till grundskolenämnden. Grundskolenämnden ser gärna att en
fördjupning kring de ekonomiska konsekvenserna görs innan utredningar m.m. sätts igång inom
de olika områdena.
Förskolenämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden lyfter att det inte längre är aktuellt med
utbildning i städteknik samt framtagandet av en städguide som riktar sig till lokalvård i egen regi.

Detta eftersom det pågår en överföring, av det städ som utförts i egen regi, till
serviceförvaltningen.
Utbildningar i lokalvård för fritidsnämndens personal ska hållas 2021, 2023, 2024 och 2025
beroende på vilken typ av lokalvård det handlar om. På denna punkt har fritidsnämnden
synpunkter, dels på att utbildningarna ligger långt fram i tiden och dels på att sådana utbildningar
behöver hållas kontinuerligt eftersom kunskap är en färskvara (med särskild hänsyn till
personalomsättning).
MKB önskar att delta vid framtagande av kemikaliepolicy.
Stadskontoret anser att en hållbarhetskoordinator från stadskontorets upphandlingsenhet
inte behöver vara med i projektgruppen för åtgärd 11. 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.
Tekniska nämndens enda erinran är att det bör stå varje nämnd fritt att bemanna respektive
projekt med relevant kompetens. De funktioner som i nuläget pekas ut kopplat till varje åtgärd
bör strykas ur handlingsplanen.

