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Sammanfattning

Under 2017-2019 har miljöförvaltningen lett arbetet med genomförande av Kemikalieplan med
fokus på barn och unga 2017-2019. Kemikalieplanen har innefattat åtta åtgärder där sju stycken
är genomförda och en delvis genomförd. Den åtgärd som delvis är genomförd gäller ramavtal
där uppföljning av kökstillbehör inte kunnat genomföras på grund av försening av nytt avtal. Åtgärden planeras genomföras under 2020. Totalt uppskattas över 150 kilo farliga kemikalier ha
rensats ut från förskolor när pedagoger inventerat leksaker efter information genom kemikalieplanen.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden har tagit del av slutredovisningen av Kemikalieplan med fokus på barn

och unga 2017-2019 och lägger den till handlingarna.
2. Miljönämnden översänder slutredovisningen av Kemikalieplan med fokus på barn och
unga 2017-2019 till kommunstyrelsen samt berörda nämnder och bolag för kännedom.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelsen, daterad 2020-03-05

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2020-03-24
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Fritidsnämnden
Grundskolenämnden
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
MKB Fastighets AB
Servicenämnden
Tekniska nämnden
VA Syd

Ärendet

2 (2)
Av miljöprogrammet 2009-2020 och dess handlingsplan framgår att Malmö stad ska arbeta för
att användningen av farliga ämnen ska minska. En av aktiviteterna för att uppnå miljöprogrammets mål var att ta fram en kemikalieplan. Arbetet med kemikalieplanen har varit ett samspel
mellan förvaltningar och bolag inom Malmö stad där miljönämnden haft ansvar för att leda och
samordna arbetet. Kemikalieplanen har utgått från det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
med riksdagens definition: "Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.” Kemikalieplanen har varit inriktad på barn och unga eftersom de påverkas mer än vuxna av kemiska ämnen i
sin närmiljö då barnens kroppar är under utveckling. Eftersom små barn är särskilt känsliga har
kemikalieplanen fokuserat på de mindre barnens situation.
Resultat

I kemikalieplanen har åtta åtgärder ingått vilka omfattat både projektorganisation och konkreta
åtgärder i arbetet mot ett kemikaliesmartare Malmö: styrgrupp, kemikalieråd, kommunikationsplan, kemikaliesmart vardag, återbruksmaterial, ramavtal, bygg och mikroplast. Av de åtta åtgärderna är sju stycken genomförda och en delvis genomförd. Den åtgärd som delvis är genomförd
är åtgärden gällande ramavtal där uppföljningen av kökstillbehör inte kunnat genomföras på
grund av försening av nytt avtal. Åtgärden planeras genomföras under 2020.
Åtgärderna har bland annat resulterat i att Malmö stad och malmöborna fått en ökad kunskap
om kemikalier och mikroplast genom exempelvis information på stortavlor, i tidningen Vårt
Malmö och på Skånetrafikens bussar och tåg. Över 600 personer som arbetar med barn och
unga i Malmö har deltagit i kemikaliesmart workshop. Nu uppger 93 % av personal på förskolor
att de har en god kunskap om eventuell förekomst av farliga ämnen i leksaker och pedagogiskt
material. Totalt uppskattas över 150 kilo farliga kemikalier ha rensats ut från förskolor när pedagoger inventerat leksaker efter information genom kemikalieplanen.
Barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt:
Arbetet med genomförande av Kemikalieplan med fokus på barn och unga 2017-2019 har varit
inriktad på barn och unga eftersom de är under utveckling och därmed känsligare för kemiska
ämnen.
Förslaget har utarbetats av Izabella Arwidson, Projektledare
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