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Lugna gatan 82
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Till

FSKF-2019-12252

Miljönämnden

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

Förskolenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Yttrande

Målet för Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020–2030 är att under genomförandeperioden minska Malmöbornas exponering för farliga kemiska ämnen. Handlingsplanen är ämnad att komplettera övriga styrande dokument som exempelvis miljöprogrammet. För att tydliggöra arbetet har detaljerade åtgärder inom tio områden tagits fram.
Förskolenämnden ser positivt på den handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020–2030 som tagits fram. En gemensam handlingsplan, med en tydlig form och som
kan omsättas i aktivitet är en bra grund för det fortsatta arbetet. Förskolenämnen vill emellertid lämna följande kommentarer:
Bygg, s.23–25
Det är förskolenämndens uppfattning att inventering, utredning och utbyte av PVC-golv på
Malmös kommunala förskolor är en betydelsefull del av kemikaliearbetet. Förskolenämnden
ser med fördel att inventering av PVC-golv görs av Stadsfastigheter på de förskolor de förvaltar. Framtagning av riktlinjer enligt handlingsplanens förslag är av stor vikt då detta underlättar i arbetet med både nya och befintliga förskolor och säkerställer att rätt beslut tas. Utbytet av gamla PVC-golv har enligt handlingsplanen ett slutdatum 2030 vilket är positivt då arbetet kan göras successivt. 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.
Avseende projektmedlemmar i de aktuella åtgärderna ser förskolenämnden med fördel att
det är upp till varje förvaltning att själva utse lämplig medverkande.
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Lokalvård, s. 29–30
Under avsnittet Lokalvård lyfts behovet att genomföra utbildning i städteknik samt framtagandet av en städguide. Där framgår det att målgruppen för dessa är lokalvård i egen regi, det
vill säga när någon anställd av verksamheten själv utför städning. Detta är inte aktuellt i förskoleförvaltningens fall då det sedan 2018 pågått en överföring, av det städ som utförts i
egen regi, till Serviceförvaltningen. Detta arbete slutförs under hösten 2019 och därefter
kommer städning av de kommunala förskolorna ligga antingen hos serviceförvaltningen eller
extern leverantör. Förskolenämnden ställer sig därför tveksamma till att förskoleförvaltningen deltar i åtgärd 15 och 16.
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