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Malmö stad

Miljönämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-06-11 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)
Sten Dahlvid (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
Olof Liungman, Avdelningschef
Jeanette Silow, Avdelningschef
Håkan Nilsson, Ekonomichef
Malin Sandström, Enhetschef
Pernilla Hedin, Enhetschef
Sofie Holmkvist, Kanslichef
Erik Molander, Stadsjurist
Carina Hansson, Huvudregistrator

Eventuellt förhinder anmäls snarast till carina.hansson@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 19 juni och senast den 25 juni)
3.

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

MNN-2019-22

4.

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande

MNN-2019-23

5.

Informationsärende - Stadens arbete mot barnets rättigheter,
antidiskriminering och jämställdhetsintegrering - Åsa Pahlmblad Gartberger,
Kajsa Magnusson, stadskontoret och David Lindsjö, enhetschef, avdelningen
för miljö- och hälsoskydd (20 min)

6.

Informationsärende - Fossilbränslefria kommuner, resultat och effekter efter
projektet - Lotta Hansson, projektsekreterare, miljöstrategiska avdelningen
(15 min)

7.

Miljödirektören informerar

MNN-2019-24

8.

Redovisning av delegerade beslut - juni 2019, MN-2019-15

MNN-2019-68
Sammanfattning

Miljönämnden har i delegationsordning överlåtit beslutanderätt till ordförande, vice
ordföranden och tjänstepersoner. Beslut som fattats på delegation ska redovisas för
miljönämnden. Redovisningen innebär inte att miljönämnden omprövar eller fastställer
besluten.
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Sammanställning av beslut tagna av ordförande, vice ordförande eller
andre vice ordförande, förvaltningschef, avdelningschefer, enhetschefer, stadsjurister
och handläggare på delegation av miljönämnden – planärenden
Sammanställning av beslut tagna av ordförande, vice ordförande eller
andre vice ordförande, förvaltningschef, avdelningschefer, enhetschefer, stadsjurister
och handläggare på delegation av miljönämnden – övriga
Sammanställning av beslut tagna av förvaltningschefen på delegation av
miljönämnden – anställning av personal
Avskrivning per den 2019-05-15

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag






9.

Avskrivningar per den 2019-05-15
Sammanställning över anställningar o resor
Sammanställning över delegationsbeslut - övriga
Sammanställning över delegationsbeslut - detaljplaner och bygglov
Yttrande över detaljplaner och bygglov
Anmälan av inkomna skrivelser - juni 2019

MNN-2019-69
Beslutsunderlag





10.

Kommunstyrelsen 19-05-08 §109 med Reservation (M) och (SD)
Uppdragsdirektiv budget 2019 - Uppdrag åt kommunstyrelsen att tillsammans med
servicenämnden och med stöd av miljönämnden, ta fram en ny re
Kommunstyrelsen 19-05-08 §109 Uppdragsdirektiv Resepolicy för Malmö stad
Kommunstyrelsen 19-05-08 §116 med Särskilt yttrande (M+C) VA Syd framställan
om inriktningen att bygga en avloppstunnel i Malmö
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - juni 2019

MNN-2019-70
Beslutsunderlag


11.

Samverkansprotokoll 2019-05-15
Remiss från kulturnämnden om Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–
2020, MN-2019-3156
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MNN-2019-64
Sammanfattning

Kulturnämnden har bett miljönämnden yttra sig över förslaget till Handlingsplan för
kulturstrategi 2019-2020. Miljönämndens uppdrag i handlingsplanen fokuserar på fördjupat
samarbete kring lärande för hållbar utveckling, med utgångspunkt i Agenda 2030.
Miljönämnden finner att detta är relevant, genomförbart och svarar mot Malmös utmaningar.
Vidare finner miljönämnden att åtagandet bidrar till måluppfyllelsen inom den egna
verksamheten. Miljönämnden har inget att invända mot kulturnämndens begäran om att
förlänga nuvarande kulturstrategi fram till 2021.
Svar till kulturnämnden senast 2019-06-30 (KN-2019-1093)
Förslag till beslut

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




12.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-06-11 Yttrande över Handlingsplan för
kulturstrategi 2019-2020
Bilaga 1 Tjänsteskrivelse Handlingsplanen för Kulturstrategi 2019-2020, KN-20191093
Bilaga 2 Handlingsplan kulturstrategi 2019-2020
Motion från Patrick Angelin (SD) om vertikal stadsodling i Malmö, MN2019-3165

MNN-2019-65
Sammanfattning

I Malmö bedrivs idag stadsodling i olika former och Malmö stad driver flera
stadsodlingsprojekt. Arbetet har flera syften, bland annat att öka trygghet och social
integrering samt öka kunskap om odling och miljö bland Malmöborna. Det finns redan ett
samarbete mellan stadsodlare och tekniska nämnden i Malmö.
Miljönämnden kan inte, utifrån ett ekonomiskt perspektiv och ett konkurrensperspektiv,
förorda att Malmö stad ska bedriva storskalig stadsodling med syfte att helt kunna försörja
Malmös förskolor, skolor och vårdboende med grönsaker.
Miljönämnden anser det viktigt att integrera stadsodling i det pedagogiska arbetet i Malmös
skolor och förskolor.
Svar till kommunfullmäktige senast 2019-06-28 (STK-2019-481)
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Förslag till beslut

1.Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, med hänvisning till
miljöförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag



13.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-06-11 Motion från Patrick Angelin (SD) om
vertikal stadsodling i Malmö
Bilaga 1 Motion om vertikal stadsodling i Malmö
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige, MN-2019-3227

MNN-2019-61
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige gällande behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige. Genom
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att med stöd i 8 kap. 1 § kommunallagen ge
möjlighet för den som är folkbokförd i kommunen väcka ärenden i kommunfullmäktige
genom att lämna in medborgarförslag, och inte som idag då medborgarförslagen lämnas
direkt till stadens nämnder. Miljönämnden anser att nuvarande hantering av det som i Malmö
stad benämns som medborgarförslag kan vara missvisande för medborgaren, då
medborgarförslag finns som ett begrepp med annan innebörd i kommunallagen.
Miljönämnden är därmed positiv till den översyn som görs av stadskontoret på uppdrag från
kommunstyrelsen.
Svar till kommunfullmäktige senast 2019-06-28 (STK-2019-185)
Förslag till beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, med hänvisning
till miljöförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag




14.

G-Tjänsteskrivelse Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Bilaga 1 Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
behandling av medborgarförslag i kommunfullmäk
Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen, MN2019-3589
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MNN-2019-62
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra åt stadskontoret att göra en översyn av och lämna
förslag på åtgärder gällande medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen.
Utredningsresultatet framställs i rapporten Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen, som svarar på utredningsdirektivets frågor och bland annat omfattar en
historisk bakgrund, redogörelse av tidigare beslut och utvärderingar samt en
enkätundersökning med kommunfullmäktigeledamöternas syn på medborgardialog.
Miljönämnden är positiv till denna översyn, och menar att det framför allt finns ett behov i
att skapa mer tydlighet i hanteringen av medborgarförslag respektive Malmöinitiativet – både
gentemot medborgaren, men även vad gäller stadens interna rutiner.
Svar till kommunstyrelsen senast 2019-06-30 (STK-2018-852)
Förslag till beslut

1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsen remiss enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag







15.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-06-11 Översyn av medborgarför
Bilaga 1 Följebrev – Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen
Bilaga 2 Stadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-25
Bilaga 3 Rapport Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen
Bilaga 4 Protokollsutdrag KS AU § 211 Översyn av medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Uppdrag budget 2018 – Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar, MN-2019-2083

MNN-2019-63
Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram modeller för en
samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar. I stadskontorets rapport
Uppdrag 2018: Modeller för samordnar medborgardialog har ett förslag till modell för
samordning tagits fram, med ett ramverk som kategoriserar olika typer av
medborgardeltagande, vilket har skickats på remiss tills stadens nämnder. I modellen finns
förslag för vad som krävs för att uppnå en samordnad medborgardialog, där det ena rör en
tydlig struktur för lärande och utveckling och det andra utbildning för förtroendevalda och
tjänstepersoner med syfte att uppnå samsyn i vad medborgardialog innebär. Miljönämnden
anser att modellen har ett heltäckande perspektiv och är positiv till förslaget.
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Svar till kommunstyrelsen senast 2019-06-28 (STK-2018-90)
Förslag till beslut

1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsen remiss enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag






16.

G- tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-06-11 Uppdrag budget 2018 - Ta fram
modeller för en samordnad medborgardialog
Bilaga 1 Följebrev Uppdrag budget 2018 – Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog
Bilaga 2 Samordnad medborgardialog – rapport
Bilaga 3 Protokollsutdrag KS AU § 136 Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltni
Tjänsteskrivelse - remiss från tekniska nämnden - Program för att
motverka hemlöshet, MN-2019-3382

MNN-2019-66
Sammanfattning

Programmet för att motverka hemlöshet har tagits fram på uppdrag från kommunfullmäktige
i samband med antagandet av Malmö stads handlingsplan för bostadsförsörjning.
Programmet innefattar strategiska målsättningar, samt en handlingsplan. Miljönämnden har
ett uttalat ansvar i insatsen ” Bättre utnyttja Malmös fastighetsbestånd” på sidan tolv i
programmet.
Programmet innefattar tre strategiska områden för att motverka hemlöshet:
Minska antalet hushåll som hamnar i hemlöshet
Ett hållbart och kostnadseffektivt sekundärt bostadsbestånd
Hjälp till eget boende
Svar till tekniska nämnden senast 2019-06-28 (TN-2019-253)
Förslag till beslut

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



17.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-06-11 remiss från tekniska nämnden Program för att motverka hemlösheten docx
Bilaga 1 – Program för att motverka hemlöshet
Samlat uppdrag rörande Malmö stads efterlevnad av Policy för hållbar
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utveckling och mat, MN-2018-9989
MNN-2019-71
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat hur Policyn för hållbar utveckling och mat efterlevs i
Malmö stad. Med anledning av detta har beslut om uppdrag till miljöförvaltningen tagits både
i miljönämnden i januari 2019 och i kommunstyrelsen i mars 2019. För att få en samlad
hantering av frågorna föreslås miljönämnden besluta att miljöförvaltningen samordnar de två
uppdragen. En samordnad hantering i dialog med stadskontoret kommer att kräva en längre
handläggningstid än den som beslutades av miljönämnden i januari 2019. Miljöförvaltningen
föreslår därför att miljönämnden beslutar om förlängd handläggningstid så att det samlade
ärendet återrapporteras senast vid miljönämndens sammanträde i december 2019, i stället för
som tidigare beslutats i augusti 2019.
Förslag till beslut

1.Miljönämnden beslutar att hantera kommunstyrelsens anmodan från den 2019-03-06
tillsammans med uppdraget till miljöförvaltningen beslutad i miljönämnden 2019-01-22 som
ett samlat ärende.
2. Miljönämnden beslutar att miljöförvaltningen får förlängd handläggningstid för det
samordnade uppdraget, så att ärendet med tillhörande förslag och översyn ska föredras på
miljönämndens sammanträde senast 2019-12-10.
Beslutsunderlag








18.

G-Tjänsteskrivelse Miljönänden 2019-06-11 Samlat uppdrag rörande Malmö stads
efterlevnad av Policy för hållbar utveckling och mat
Bilaga 1 Policy för hållbar utveckling och mat
Bilaga 2 Missiv Klimatutsläpp och matkonsumtion SR-2018-5, daterat 2018-11-28
Bilaga 3 Revisionsrapport Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion 201811-12
Bilaga 4 Protokollsutdrag kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-06
Bilaga 5 Kommunstyrelsens yttrande över Granskningsrapport - Klimatutsläpp och
matkonsumtion till revisrorskollegiet daterat 2019-03-06
Rapport: Kemikalietillsyn 2018 - PFAS (Perfluorinated Alkylated
Substances) - Högfluorerade ämnen, MN-2018-3793

MNN-2019-67
Sammanfattning

Under 2018 har miljöförvaltningarna i Malmö stad, Helsingborg, Göteborg och Stockholm
genomfört ett tillsynsprojekt för att kontrollera PFAS i olika produkter; kosmetiska
produkter, vallor och mattor. PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp högfluorerade
ämnen som har miljö- och hälsofarliga egenskaper. Miljöförvaltningen i Malmö stad har haft
ansvar för att driva delprojektet som fokuserar på PFAS i kosmetiska produkter. Inom
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delprojektet har, utöver PFAS, även märkning och förekomsten av mikroplaster i kosmetiska
produkter kontrollerats. Miljöförvaltningen i Malmö stad höll även ett frukostseminarium
kring PFAS för de butiker som omfattas av tillsyn. Resultatet i delprojektet visar att 16 av 20
analyserade kosmetiska produkter innehåller PFAS.
I de cirka 500 produkter som kontrollerade konstaterades att:
- 135 produkter brister avseende märkning.
- 62 produkter innehåller ett eller flera ämnen som skulle kunna definieras som mikroplaster
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten.
2. Miljönämnden överlämnar rapportens huvuddel samt Bilaga 3 – Delprojekt Kosmetiska
produkter för kännedom till besökta återförsäljare samt deltagare i seminarium i Malmö
kommun
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-06-11 Rapport - Kemikalietillsyn 2018 PFAS - Högfluorerade ämnen
Bilaga 1 Rapport Kemikalietillsyn 2018 – PFAS – Högfluorerade ämnen

