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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-24 kl. 09:00-12:00

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, Vån 9, Sal C9-1

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Linnea Jacobsson (S)
Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
Lisa Stolpe (V)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Arzu Erden (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Tina Hill (M) ersätter Robert Lenir (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Kamyar Alinejad (S)
Helena Olsson (V)
Leif Mohlin (C)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Erik Kytömäki (Sekreterare)
Helena Quarfood (Personalrepresentant, Lärarförbundet)
Johan Åström (Personalrepresentant, Lärarnas riksförbund)
Anette Enhav (Avdelningschef, Avdelningen kvalitet och myndighet)
Helen Nyman (Ekonomichef)
Caroline Ekstrand (Utbildningschef, Utbildningsområde A)
Jan Walhagen (Utvecklingssamordnare)
Jenny Cederbom (Kommunikatör)
Gunvor Borre (Utredningssekreterare)
Cajsa Malmström (Studentmedarbetare)
Nedim Buric (Enhetschef, Enheten för lokalplanering)
Drilon Iberdemaj (Biträdande enhetschef, Enheten för lokalplanering)
Elin Strömberg (Utredningssekreterare)
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John Eklöf (M)
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Remiss angående Handlingsplan för Malmö stads strategiska
kemikaliearbete 2020-2030

GRF-2019-16557
Sammanfattning

Grundskolenämnden ställer sig generellt positiv till innehållet i handlingsplanen och till
fortsatt gemensamt strategiskt arbete gällande kemikaliearbetet i perioden 2020 – 2030.
Grundskolenämnden ser att flera av åtgärderna på sikt kan komma att skapa merkostnader.
Finansieringsfrågan behöver lösas innan faktiska åtgärder planeras.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskolenämndens arbetsutskotts förslag till
yttrande och skickar det till miljöförvaltningen.
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Särskilda yttranden, reservationer

Johanna Öfverbeck (MP) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig
reservation.
Lisa Stolpe (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Yrkanden

Johanna Öfverbeck (MP) yrkar bifall till grundskolenämndens arbetsutskotts förslag till
yttrande med följande två ändringar:
1. Att det i första stycket på första sidan efter meningen "Grundskolenämnden ställer
sig generellt positiv till innehållet i handlingsplanen och till fortsatt gemensamt
strategiskt arbete gällande kemikaliearbetet i perioden 2020 – 2030" läggs till
följande: ”Men grundskolenämnden vill understryka att barn och unga är mer känsliga för farliga
kemiska ämnen än vuxna, och därför bör åtgärder som minskar barn och ungas exponering
prioriteras. En inventering av PVC-golv behöver omedelbart vidtas. Grundskolenämnden anser att
det är viktigt att prioritera utbyte av golv hos de yngsta barnen först. Grundskolenämnden anser
också att utbildningar i städteknik bör inte dra ut på tiden till 2027, utan bör hållas inom en
snarare framtid.
2. Att femte stycket på sida ett i yttrandet stryks: "Grundskolenämnden ser att flera av
åtgärderna på sikt kan komma att skapa merkostnader. En sådan åtgärd som kan bli aktuell är
utbyte av PVC-golven på stadens grundskolor. Konkreta kostnader är inte framtagna i stunden.
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."
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Sanna Axelsson (S) yrkar avslag på Johanna Öfverbecks (MP) ändringsyrkanden och bifall
till grundskolenämndens arbetsutskotts förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns det två förslag till beslut avseende första stycket på första
sidan. Dels Johanna Öfverbecks (MP) förslag om tillägg. Dels Sanna Axelssons (S) förslag att
godkänna liggande förslag. Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att
grundskolenämnden beslutar att godkänna grundskolenämndens arbetsutskotts förslag till
yttrande.
Ordförande finner att det finns det två förslag till beslut avseende femte stycket på första
sidan. Dels Johanna Öfverbecks (MP) förslag om strykning. Dels Sanna Axelssons (S)
förslag att godkänna liggande förslag. Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och
finner att grundskolenämnden beslutar att godkänna grundskolenämndens
arbetsutskotts förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Miljöförvaltningen
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse GRNAU 190913 Remiss angående handlingsplan för Malmö
stads strategiska kemikaliearbete 2020- 2030
Förslag till beslut §93 GRNAU Remiss angående Handlingsplan för Malmö stads
strategiska kemikaliearbete 2020-2030
Förslag till yttrande GRN 190924 Remiss angående handlingsplan för Malmö stads
strategiska kemikaliearbete 2020- 2030
Remiss angående Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 20202030
Handlingsplan Remiss angående Handlingsplan för Malmö stads strategiska
kemikaliearbete 2020-2030
Protokollsutdrag Remiss angående Handlingsplan för Malmö stads strategiska
kemikaliearbete 2020-2030
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Reservation
Grundskolenämnden, 2019-09-24
Remiss angående Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete
2020-2030
Diarienr: GRF-2019-16557
Kemiska ämnen finns runt omkring oss hela tiden. Varje dag kommer vi i
kontakt med många olika ämnen. Vissa är ofarliga, andra är farliga och kring
vissa kemiska ämnen saknas det kunskap om hur de i längden påverkar
människor, djur och natur. En del av de kemiska ämnen vi kommer i kontakt
med kan orsaka sjukdomar, allergier eller påverka arvsmassa och
fortplatningen. Därför är det viktigt att exponeringen för farliga kemiska ämnen
begränsas. Barn och unga är mer känsliga för kemiska ämnen än vuxna, och
därför är det viktigt att prioritera att minska deras exponering för farliga eller
potentiellt farliga kemiska ämnen.
Det är därför välkommet med en konkret handlingsplan för att minska
Malmöbornas exponering för farliga kemiska ämnen. Vi i Miljöpartiet ser dock
att staden behöver vidta fler och kraftfullare åtgärder för att minska
exponeringen och framförallt att arbetet behöver gå snabbare för att erbjuda
giftfria miljöer.
Miljöpartiet ställer sig bakom föreslagna åtgärder men vi vill understryka att vi
tycker arbetet går för långsamt och att vi velat se en tydligare prioritering av
åtgärder som skyddar våra yngsta medborgare.
Vi hade velat att grundskolenämnden hade understrykt att åtgärder som
minskar barn och ungas exponering hade tydligare prioriterats. Exempelvis
genom att en inventering av PVC-golv omedelbart vidtas och att utbyte av golv
sker hos de yngsta barnen först. Även utbildningar i städteknik borde kunna
hållas tidigare i verksamheter som hyser barn och unga.
Vi tycker det är helt fel att grundskolenämnden yttrar sig kring att utbyte av
PVC-golv ska ske efter teknisk livslängd är uppnådd. Då har ju golven redan
hunnit avge hormonstörande ämnen som drabbar de minsta barnen hårdast.
Det är väldigt oroväckande att en majortiet av politikerna i nämnden inte kan se
att det är en påtaglig risk för stadens barn.
Eftersom våra förslag till ändringar i nämndens yttrande inte bifölls, valde vi att
reservera oss mot grundskolenämndens yttrande.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Johanna Öfverbeck, ledamot grundskolenämnden
Med instämmande av
_____________________________
Malte Roos, ersättare grundskolenämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Ärende nr 3, “Remiss angående Handlingsplan för Malmö stads strategiska
kemikaliearbete”
Grundskolenämnden: 20190924
Vi är positiva till att det nu finns en handlingsplan för fortsatt gemensamt strategiskt
arbete gällande kemikaliearbetet perioden 2020 – 2030. Detta arbete är särskilt
viktigt inom de verksamheter som rör barn och unga och vi menar att dessa bör
prioriteras. Det är också av vikt att resurser tillförs till arbetet då flera av åtgärderna
rimligen innebär merkostnader.

Malmö 20190924

Lisa Stolpe
Med instämmande av

Helena Olsson

