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Malmö stad

Miljönämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-03-26 14:30

Plats

Samlingssalen, Bergsgatan 17

Ordförande

Simon Chrisander (L)

Ledamöter

Arwin Sohrabi (S), Vice ordförande
Helena Grahn (M), Andre vice ordförande
Johanna Axerup (S)
Vakans S (S)
Tobias Petersson (V)
Lars Myllenberg (M)
Håkan Ask (SD)
Jan Olof Håkan Andersson (SD)

Ersättare

Wilfredo Salinas Yancunta (S)
Susanne Andreasson Leth (S)
Therese Traneborn (L)
Andreas Holmgren (MP)
Gunilla Ryd (V)
Bill Jönsson (M)
John Da Costa Stranne (C)
Jenny Bengtsson (SD)
Oscar Andersson (SD)

Övriga deltagare

Rebecka Persson, miljödirektör
Mathias de Maré, avdelningschef, avdelningen för livsmedelskontroll
Olof Liungman, avdelningschef, miljöstrategiska avdelningen
Jeanette Silow, avdelningschef, avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Håkan Nilsson, ekonomichef
Sofie Holmkvist, kanslichef
Malin Sandström, kommunikationschef
Pernilla Hedin, HR-chef
Eva Kristiansson, nämndssekreterare
Erik Molander, stadsjurist
Personalföreträdare

Eventuellt förhinder anmäls snarast till eva.kristiansson@malmo.se
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1.

Anmälan om förhinder att bevista dagens sammanträde

MNN-2019-20

2.

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet

MNN-2019-21
Sammanfattning

(Förslag den 3 april 2019. Senast den 9 april 2019.)
3.

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

MNN-2019-22

4.

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande

MNN-2019-23

5.

Informationsärende - Områdestillsyn för 2018 - Inga Helgesson,
miljöinspektör, avdelningen för miljö- och hälsoskydd (20 min)

6.

Miljönämndens ordförande informerar

7.

Informationsärende - Uppföljning av arbetsmiljö 2018 - Pernilla Hedin, HRchef (20 min)

8.

Miljödirektören informerar

MNN-2019-24

9.

Redovisning av delegerade beslut - mars 2019, MN-2019-00015

MNN-2019-26
Beslutsunderlag






Anmälan av delegationsbeslut - detaljplaner och bygglov
Yttranden över detaljplaner och bygglov - mars
Sammanställning över beslut - övriga
Sammanställning över anställningar och resor utanför Norden
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10.

Anmälan av inkomna skrivelser - mars 2019

MNN-2019-25
Beslutsunderlag











11.

KS 2018-12-05 § 379 Projektplan för Malmö stads åtagande i M21
KS 2018-12-05 § 379 Stadskontorets tjänsteskrivelse
KS 2018-12-05 § 379 Projektplan
KS 2018-12-05 § 379 KS AU 2018-11-26
KS AGU 2019-02-19 § 8 Riktlinje Anställning i Malmö stad
KS AGU 2019-02-19 § 8 Stadskontorets tjänsteskrivelse
KS AGU 2019-02-19 § 8 Bilaga 1 Riktlinje Anställning i Malmö stad
Stadsarkivarien - godkännande av gallringsregler för miljönämnden,
delegationsbeslut 2019-03-04
Stadsarkivarien - Tillsynsrapport - objektstillsyn av arkivredovisnng för
miljönämnden, daterad 2019-03-04
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - mars 2019

MNN-2019-36
Beslutsunderlag


12.

Protokoll från samverkan 2019-02-14
Remiss från Näringsdepartementet – Departementspromemoria En
anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya
kontrollförordning (N2018/05674), MN-2018-10274

MNN-2019-28
Sammanfattning

Miljönämnden svarar på remissen med avseende på det egna kontrollområdet och ställer sig
bakom förslagen. Den nya förordningen innebär förtydliganden av befintliga rättigheter och
skyldigheter för kontrollpersonal och verksamheter som är föremål för offentlig kontroll.
Den ger även kontrollmyndigheter möjligheten att genomföra anonyma inköp som en del i
kontrollen. Nämnden är dock tveksamma gällande förslaget om att införa
efterhandsdebitering som ett krav innan det finns en konkret finansieringsmodell tillgänglig
för utvärdering. Detta för att kunna säkerställa att kraven som ställs på kontrollmyndigheten
kan uppfyllas enligt den nya förordningen.
Svar till Näringsdepartementet senast 2019-04-01 (N2018/05674).
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Förslag till beslut

1. Miljönämnden svarar på Näringsdepartementet remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag




13.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-03-26 Remiss från Näringsdepartementet –
Departementspromemoria En anpassning av bestämmelser om kontroll i
livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning
Bilaga 1 Departementspromemoria En anpassning av bestämmelser om kontroll i
livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning
Frågor till Malmöpanelen våren 2019, MN-2018-10272

MNN-2019-27
Sammanfattning

Nämnderna skickar in frågor som Malmöpanelen ska svara på våren 2019 senast den 25 mars.
Anstånd har beviljats till 27 mars för att ärendet ska hinna behandlas i miljönämnden.
Svar till kommunstyrelsen senast 2019-03-27.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden överlämnar förslag till frågor, i enlighet med bilaga 1, för våren 2019 till
Malmöpanelen.
Beslutsunderlag



14.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-03-26 Frågor till Malmöpanelen våren 2019
Bilaga 1 Förslag till frågor till Malmöpanelen
Samråd för detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl.
(Hemgården) i Sallerup i Malmö (Dp 5523), MN-2016-8656

MNN-2019-29
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att planera för ett nytt verksamhetsområde i Hemgården. Syftet är
också att pröva ett nytt sätt att utnyttja marken effektivt och ta hand om mötet mellan
verksamhetsområdet och kommande blandad stadsbebyggelse i närområdet. Förslaget är väl
genomarbetat och följer i stort översiktsplanens intentioner. Miljönämnden anser dock att
några frågor behöver utredas grundligare till granskningsskedet. Det gäller till exempel
eventuell förekomst av markföroreningar, befintliga och önskade naturvärden och
ekosystemtjänster, förutsättningar för industriell och urban symbios samt bullerpåverkan på
befintliga bostäder. Nämnden anser också att planens syfte bör belysa vikten av att ta hänsyn
till övergripande ekologiska funktionella samband.
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Svar till stadsbyggnadsnämnden senast 2019-03-27 (SBN-2014-62).
Förslag till beslut

1. Miljönämnden svarar på stadsbyggnadsnämndens remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande.
Beslutsunderlag





15.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-03-26 Samråd för detaljplan för del av
fastigheten Sallerup 180:21 m fl (Hemgården) i Sallerup i Malmö (Dp 5523)
Bilaga 1 Planbeskrivning, Dp 5523
Bilaga 2 Plankarta, Dp 5523
Bilaga 3 Reservationer och särskilt yttrande från SBN 2019-01-24
Medborgarförslag - Förslag om miljösanerare för en renare stad, MN-201810465

MNN-2019-34
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till miljönämnden. Förslagsställaren föreslår att Malmö
stad utbildar och anställer miljövakter som ska kunna hjälpa och avlasta polisen att beivra
nedskräpning och om nödvändigt bötfälla nedskräpare. Förslaget är inte möjligt att
genomföra då det i gällande lag saknas stöd för kommunanställda att utfärda ordningsbot.
Förslaget ligger därtill utanför den kommunala kompetensen.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till miljöförvaltningens förslag
till yttrande.
Beslutsunderlag



16.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-03-26 Medborgarförslag - Renare stad och
miljösanerare
Bilaga 1 Medborgarförslaget
Nämndsbudget 2019, inklusive nämndsmål, MN-2019-00909

MNN-2019-7
Sammanfattning

Kommunfullmäktiges mål är grunden för miljönämndens nämndsbudget som utgörs av
gemensamma mål. Ledorden är "helhet, tydlighet och delaktighet" vilket ska genomsyra
nämndsbudgeten.
För 2019 har nämndsmålen Tryggare Malmö, Förnybar energi samt Hållbart byggande
tillkommit jämfört med 2018. Totalt har miljönämnden 13 mål och förvaltningen 42
åtaganden som ska leda till att målen uppnås. Genom samarbete med fastighets- och
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gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen har gemensamma nämndsmål
och åtaganden formulerats. Uppföljningen av dessa nämndsmål är anpassad till nämndernas
rollfördelning som det uttrycks i nämndernas reglementen.
Svar till kommunstyrelsen senast 2019-03-31.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden fastställer målavsnittet i nämndsbudget 2019 enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag



17.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-03-26 Nämndsbudget 2019, inklusive
nämndsmål
Bilaga 1 Nämndsbudgeten
Rapport för externfinansierade projekt för perioden januari - december
2018, MN-2016-4745

MNN-2019-31
Sammanfattning

Miljöförvaltningen avger två rapporter per år, där arbetet med externfinansierade projekt
redovisas. Rapporterna innehåller redovisningar av avslutade projekt samt en översikt över
pågående projekt. För alla projekt så redogörs hur dessa är kopplade till målen i
Miljöprogrammet och till målen i kommunens budget.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten för 2018 års pågående och avslutade
externfinansierade projekt.
2. Miljönämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för information.
Beslutsunderlag



18.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-03-26 Årsrapport för externfinansierade
projekt för perioden januari - december 2018
Bilaga 1 Rapport externfinansierade projekt
Rapport - Luftkvalitetsmätning Triangeln 2018, MN-2018-10261

MNN-2019-32
Sammanfattning

Föreliggande rapport är en redovisning av luftkvalitetssituationen vid Södra Förstadsgatan
och Föreningsgatan intill Triangeln, med den mobila mätvagnen under sommaren 2018.
Mätning med mobil mätvagn gjordes på samma mätplatser år 2004 och det är intressant att
följa upp luftkvalitetsutvecklingen i området. Dessutom kontrollerades bullernivåerna vid
Föreningsgatan och jämförs mot beräkningsmodellen i bullerkartläggningen 2017.
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Sammanfattningsvis har kväveföroreningar sjunkit sedan föregående mätning med 25–40 %
och idag är halterna lägre än miljökvalitetsnormerna. Partikelhalterna var också lägre än
miljökvalitetsnormerna, men halterna ar oförändrade sedan föregående mätning.
Bullernivåerna var högre än riktvärdena.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten.
2. Miljönämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att använda rapporten som underlag i
tillsynsarbetet samt som underlag för det fortsatta arbetet med att förbättra luftkvaliteten i
Malmö.
Beslutsunderlag



19.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-03-26 Rapport - Luftkvalitetsmätning
Triangeln 2018
Bilaga 1 Rapporten Luftkvalitetsmätning Triangeln 2018
Rapport om kväveoxidhalter utomhus på 30 platser i Malmö, MN-201810263

MNN-2019-33
Sammanfattning

Rapporten redovisar resultaten av den kartering som miljöförvaltningen gör vart femte år av
kvävedioxidhalter på ca 25 - 30 platser i Malmö med omnejd, som en del i kontrollen av
miljökvalitetsnormerna. Även om miljökvalitetsnormen klaras uppmättes kvävedioxidhalter
högre än det nationella miljökvalitetsmålet (20 μg/m3 som årsmedelvärde) på hälften av
mätplatserna.
Jämförelse med tidigare mätningar visar att kväveoxidhalterna i Malmö minskar på de
undersökta platserna. Halterna har ett starkt samband med den lokala trafikmängden och
fordonssammansättningen och senare forskning visar att det fortfarande finns stora
folkhälsovinster med att ytterligare förbättra luftkvaliteten i Malmö.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten.
2. Miljönämnden översänder rapporten till servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden samt Länsstyrelsen Skåne för kännedom.
3. Miljönämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att använda rapporten som underlag i
tillsynsarbetet samt som underlag för det fortsatta arbetet att förbättra luftkvaliteten i Malmö.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-03-26 Rapport - Kväveoxidhalter utomhus
på 30 platser i Malmö
Bilaga 1 Rapporten Kväveoxidhalter utomhus på 30 platser i Malmö
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20.

Informationsärende - Handlingsplan för miljöprogrammet - Lotten
Johansson, projektledare, miljöstrategiska avdelningen (15 min)

