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Sammanfattning

Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030 kommer ersätta
Kemikalieplan med fokus på barn och unga 2017-2019 där samtliga åtgärder till största del
kommer uppfyllas. Handlingsplanen kommer utgöra ett betydelsefullt verktyg i arbetet mot ett
kemikaliesmartare Malmö. Åtgärderna i handlingsplanen har tagits fram i samverkan mellan
förvaltningar och bolag inom Malmö stad där miljöförvaltningen har haft ansvar för att leda och
samordna arbetet. Miljönämnden beslutade 2019-05-21 § 90 att skicka förslag till Handlingsplan
för Malmö stads strategiska kemikaliearbete på remiss till samtliga Malmö stads nämnder.
Samtliga nämnder och bolag som inkommit med remissvar ställer sig bakom handlingsplanen.
Miljönämnden har nu att godkänna Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete
för barn och unga.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete
2020-2030.
2. Miljönämnden skickar Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 20202030 till kommunstyrelsen för godkännande.

Beslutsunderlag















Tjänsteskrivelsen, daterad 2019-11-01
Bilaga 1, Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030
Bilaga 2, Sammanfattning av remissvar
Bilaga 3, Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Bilaga 4, Remissvar från fritidsnämnden
Bilaga 5, Remissvar från funktionsstödsnämnden
Bilaga 6, Remissvar från förskolenämnden
Bilaga 7, Remissvar från grundskolenämnden
Bilaga 8, Reservation (MP) och särskilt yttrande (V) grundskolenämnden
Bilaga 9, Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Bilaga 10, Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Bilaga 11, Remissvar från kulturnämnden
Bilaga 12, Remissvar från Mkb
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Bilaga 13, Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Bilaga 14, Remissvar från stadskontoret
Bilaga 15, Remissvar från servicenämnden
Bilaga 16, Särskilt yttrande (MP) servicenämnden
Bilaga 17, Remissvar från Sysav
Bilaga 18, Remissvar från tekniska nämnden
Bilaga 19, Särskilt yttrande (MP) och (V) tekniska nämnden

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2019-11-19
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Malmö stad använder tusentals kemiska ämnen. En del finns i kemiska produkter och en del i
varor och material. Alla produkter som vi använder dagligen innehåller kemiska ämnen. Av dessa
ämnen är en del farliga, andra ofarliga och många vet vi inte så mycket om. Människan
exponeras för kemiska ämnen via andning, intag av mat och dryck samt via upptag genom
huden. En del kemiska ämnen bryts inte ner utan tas upp i människors kroppar och kan ge
upphov till allergier, sjukdomar, påverka arvsmassan och störa fortplantningen. Lagstiftningen
som rör kemikalieområdet ger inte tillräckligt stöd för att begränsa riskerna med alla dessa farliga
kemiska ämnen, därför tar Malmö stad ett större grepp om kemikaliefrågan.
Handlingsplanen Kemikalieplan med fokus på barn och unga 2017-2019 kommer att ersättas av
Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030 som är en fortsättning på
det tidigare strategiska kemikaliearbetet. Framtagandet av handlingsplanen är en aktivitet i
Handlingsplan för miljöprogrammet-prioriterat arbete i Malmö stad 2015-2018 som godkändes
av miljönämnden 2015-02-24 § 26. I Malmö stads budget för 2019 framgår att en utökad
handlingsplan för kemikaliearbete kommer att vara viktig i berörda nämnders arbete.
Miljönämnden beslutade 2019-05-21 § 90 att skicka förslag till Handlingsplan för Malmö stads
strategiska kemikaliearbete på remiss till samtliga Malmö stads nämnder. Kemikaliearbetet inom
Malmö stad har genomförts med gott samarbete där samtliga åtgärder i Kemikalieplan med
fokus på barn och unga 2017-2019 till övervägande del kommer uppfyllas. Syftet med den nya
handlingsplanen är att minska användningen av farliga kemiska ämnen och på så sätt minska
Malmöbornas exponering för farliga ämnen genom åtgärder där Malmö stad har rådighet.
Eftersom barn och unga är mer känsliga för farliga kemiska ämnen än vuxna kommer ett stort
fokus fortsatt ligga på den gruppen.
Handlingsplanens åtgärder har arbetats fram i samverkan med förvaltningar och bolag i Malmö
stad under ledning av miljöförvaltningen. En förvaltningsövergripande styrgrupp har följt
framtagandet av handlingsplanen. För respektive åtgärd beskrivs nyckeltal, ansvarig,
projektmedlemmar, start- och slutdatum, kostnad och finansiär för att tydliggöra arbetet.
Samtliga nämnder förutom stadsrevisionen har inkommit med remissvar. Även Mkb och Sysav
har inkommit med remissvar. Samtliga nämnder och bolag ställer sig positiva till
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handlingsplanen. Från följande nämnder har samtliga eventuella synpunkter och
förbättringsförslag tillmötesgåtts: arbetsmarknads- och socialnämnden (bilaga 3),
funktionsstödsnämnden (bilaga 5), grundskolenämnden (bilaga 7), gymnasie och
vuxenutbildningsnämnden (bilaga 9), hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (bilaga 10), Mkb (bilaga
12), stadsbyggnadsnämnden (bilaga 13), stadskontoret (bilaga 14), servicenämnden (bilaga 15)
och Sysav (bilaga 17).
I fritidsnämndens yttrande (bilaga 4) lyfte de att de utbildningar för lokalvård (åtgärd 16) som
ska hållas ligger långt fram i tiden. Inga ändringar har gjorts angående detta i planen eftersom
servicenämnden som står som ansvarig för åtgärden anser detta vara en rimlig prioritering.
Förskolenämnden och tekniska nämnden lämnade synpunkten att de ansåg att de funktioner
som i nuläget pekas ut kopplat till varje åtgärd bör strykas ur handlingsplanen. Ett förtydligande
om att angiven funktion är ett exempel har gjorts i handlingsplanen. Övriga synpunkter i
yttrandena har tillmötesgåtts.
Arbetet bidrar till Malmö stads miljömål, det regionala arbetet med miljömålen, det nationella
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samt FN:s globala hållbarhetsmål, främst mål 3 Hälsa och
välbefinnande, mål 6 Rent vatten och sanitet, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion och
mål 14 Hav och marina resurser.
Budget och resurser

Genomförandet av handlingsplanen innebär framförallt nedlagd tid vilket presenteras på sidan
43-47 i handlingsplanen. För varje åtgärd presenteras eventuell kostnad i kronor och hur det ska
finansieras.
Barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt:
Handlingsplanen är till viss del inriktad på barn och unga eftersom de är under utveckling och
därmed känsligare för kemiska ämnen.
Förslaget har utarbetats av Izabella Arwidson, projektledare, vid miljöstrategiska avdelningen
samt berörda tjänstepersoner inom Malmö stad. Arbetet har följts av den
förvaltningsövergripande styrgruppen för det strategiska kemikaliearbetet. Samråd har skett med
enhetschef Henric Nilsson vid enheten Miljöövervakning och analys som även ingår i
styrgruppen för det strategiska kemikaliearbetet.
Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör
Olof Liungman
Avdelningschef
Miljöstrategiska avdelningen
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