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Funktionsstödsnämnden lämnar följande yttrande:
Yttrande

Funktionsstödsnämnden är positiv till förslag till handlingsplan för Malmö stads strategiska
kemikaliearbete. Planen består av ett övergripande mål, vilket funktionsstödsnämnden anser
är bra. Det är även bra att kopplingarna till kommunfullmäktiges mål, miljöprogrammet, det
nationella miljökvalitetsmålet samt FN:s globala hållbarhetsmål tydligt framgår. I handlingsplanen finns det 25 åtgärder som indelas i tio områden. Att varje område inleds med en förklarande text anser nämnden är positivt då detta skapar en förståelse för vad som behöver
göras och en samsyn kring prioriteringar.
Till varje åtgärd finns nyckeltal, start-och slutdatum, kostnadsberäkning för genomförandet
samt en beskrivning av vilken nämnd som är ansvarig för genomförandet och vilka nämnder
som deltar i åtgärdens genomförande som projektmedlemmar. Nämnden anser att detta upplägg skapar en tydlighet kring åtgärderna och vad som förväntas av respektive nämnd.
I planen framgår att funktionsstödsnämnden deltar i genomförandet av två åtgärder: åtgärd
5-ta fram broschyrer om kemikaliesmart vardag anpassad för Malmö stads förvaltningar och bolag samt
åtgärd 16-genomföra utbildningar i städteknik för utförare. Utbildningarna ska ske utifrån framtagen
städguide. Inom ramarna för åtgärd 5 så kommer en broschyr med inriktning LSS-boenden
och särskilda boenden att tas fram. Nämnden anser att det är positivt att åtgärden är verksamhetsinriktad och menar att broschyrer som utgår från verksamheternas behov skapar
större möjlighet att tillämpas och ge de effekter som tänkt. Nämnden anser även att åtgärd
16 är bra och vill lyfta att det på de LSS-boenden där personal ansvarar för städning finns
behov av en gemensam kunskapsbas samt att skapa en enhetlig standard på städningen.
Funktionsstödsnämnden instämmer i det som planen lyfter avseende att städningen inte bara
är viktig ur renhållningssynpunkt utan även ur ett underhållsperspektiv.

2 (2)
Nämnden vill framföra att det i vissa fall kan vara svårt för medarbetare att gå ifrån verksamheten för att genomföra utbildningar och att det därför är viktigt med framförhållning
för att kunna lägga schema och dylikt.
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