1

Malmö stad

Miljönämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-06-11 kl. 14:30-17:06, ajournering kl. 15:40-15:55

Plats

Samlingssalen, Bergsgatan 17

Beslutande ledamöter

Simon Chrisander (L) (Ordförande)
Arwin Sohrabi (S) (Vice ordförande) §§96-109
Helena Grahn (M) (Andre vice ordförande)
Johanna Axerup (S)
Sten Dahlvid (S)
Lars Myllenberg (M)
Håkan Ask (SD)
Jan Olof Håkan Andersson (SD)
Therese Traneborn (L) §§93-95 ersätter Arwin Sohrabi (S) (Vice ordförande)
Gunilla Ryd (V) ersätter Tobias Petersson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Therese Traneborn (L) §§96-109
Andreas Holmgren (MP)
Bill Jönsson (M)
Jenny Bengtsson (SD)
Oscar Andersson (SD)

Övriga närvarande

Rebecka Persson (Miljödirektör)
Mathias de Maré (Avdelningschef)
Jeanette Silow (Avdelningschef)
Håkan Nilsson (Ekonomichef)
Pernilla Hedin (Enhetschef)
Sofie Holmkvist (Kanslichef)
Erik Molander (Stadsjurist)
Carina Hansson (Huvudregistrator)
Åsa Pahlmblad Gartberger (Utvecklingssekreterare, stadskontoret) §§93-96
Kajsa Magnusson (Utvecklingssekreterare, stadskontoret) §§93-96
Lotta Hansson (Projektsekreterare, miljöstrategiska avdelningen) §§93-101
David Lindsjö (Enhetschef, avdelningen för miljö- och hälsoskydd) §§93-96
Monika Månsson (Projektsekreterare, miljöstrategiska avdelningen) §§93-102
Lisa Bülow (Miljöinspektör, avdelningen för miljö- och hälsoskydd) §§107109
Arvin Ghasemi (Miljöinspektör, avdelningen för miljö- och hälsoskydd)
§§107-109
Matilde Törnqvist (Enhetschef, miljöstrategiska avdelningen) §§93-101
Rasmus Fredriksson (Personalföreträdare, Saco) §§93-108
Sanja Nogalo Culjak (Enhetschef, avdelningen för miljö- och hälsoskydd)
§§108-109

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Erik Molander
Ordförande

...........................................

…………………………………

Simon Chrisander
Justerande

...........................................

Helena Grahn

…………………………………

2

Jonas Persson (Projektledare, miljöstrategiska avdelningen) §§93-101
John Hallbeck (Projektledare, miljöstrategiska avdelningen) §§93-101
Jenny Sjölin (Miljöinspektör, avdelningen för miljö- och hälsoskydd)
Utses att justera

Helena Grahn

Justeringen

2019-06-19

Protokollet omfattar

§§93-109
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ÄRENDELISTA
§93
§94
§95
§96
§97
§98
§99
§100
§101
§102
§103
§104
§105
§106
§107
§108
§109

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet
Fråga om närvarorätt för personalföreträdare
Fråga om närvarorätt för övriga närvarande
Information om stadens arbete mot barnets rättigheter, antidiskriminering och
jämställdhetsintegrering
Information om fossilbränslefria kommuner, resultat och effekter efter projektet
Miljödirektören informerar
Redovisning av delegerade beslut - juni 2019, MN-2019-15
Anmälan av inkomna skrivelser - juni 2019
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - juni 2019
Remiss från kulturnämnden om Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020,
MN-2019-3156
Motion från Patrick Angelin (SD) om vertikal stadsodling i Malmö, MN-20193165
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige, MN-2019-3227
Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen, MN-20193589
Uppdrag budget 2018 – Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i
frågor som berör flera förvaltningar, MN-2019-2083
Tjänsteskrivelse - remiss från tekniska nämnden - Program för att motverka
hemlöshet, MN-2019-3382
Samlat uppdrag rörande Malmö stads efterlevnad av Policy för hållbar utveckling
och mat, MN-2018-9989
Rapport: Kemikalietillsyn 2018 - PFAS (Perfluorinated Alkylated Substances) Högfluorerade ämnen, MN-2018-3793
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§

93

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet

MNN-2019-21
Beslut

1. Miljönämnden utser Helena Grahn (M) att jämte ordförande justera dagens protokoll
den 19 juni 2019. Reservationer och särskilda yttranden ska lämnas senast kl. 12.00
den 18 juni 2019.
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§

94

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

MNN-2019-22
Beslut

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.
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§

95

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande

MNN-2019-23
Beslut

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner.
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§

96

Information om stadens arbete mot barnets rättigheter, antidiskriminering
och jämställdhetsintegrering

Sammanfattning

Åsa Pahlmblad Gartberger, Kajsa Magnusson, utvecklingssekreterare, stadskontoret och
David Lindsjö, enhetschef, avdelningen för miljö- och hälsoskydd, informerar om stadens
arbete med barns rättigheter, antidiskriminering och jämställdhetsintegrering.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

97

Information om fossilbränslefria kommuner, resultat och effekter efter
projektet

Sammanfattning

Lotta Hansson, projektsekreterare, miljöstrategiska avdelningen informerar om
projektet Fossilbränslefria kommuner vars syfte har varit att minska utsläppen från fossila
bränslen i tio Skånska kommuner. Resultatet av projektet presenteras för nämnden.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

98

Miljödirektören informerar

MNN-2019-24
Sammanfattning

Miljödirektör Rebecka Persson informerar om vad som är aktuellt just nu inom
förvaltningen.


Beslut

Ansökan om medlemsskap i Viable Cities
Utredning av åtgärder mot elbrist i kommunen

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

99

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.
 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
Beslut

1. Miljönämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag







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
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§

100

Anmälan av inkomna skrivelser - juni 2019

MNN-2019-69
Beslut

1. Miljönämnden lägger redovisningen av inkomna skrivelser till handlingarna.
Beslutsunderlag





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
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§

101

Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - juni 2019

MNN-2019-70
Beslut

1. Miljönämnden lägger redovisningen av den upprättade skrivelsen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Samverkansprotokoll 2019-05-15

Ajournering kl. 15:40-15:55
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§

102

Remiss från kulturnämnden om Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–
2020, MN-2019-3156

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.
Monika Månsson, projektledare, miljöstrategiska avdelningen, ger en information i ärendet.
Beslut

1. Miljönämnden svarar på kulturnämndens remiss enligt förvaltningens förslag till yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden

Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD)
och Oscar Andersson (SD) lämnar en skriftlig reservation, bil. § 102 a.
Yrkanden

Håkan Ask (SD) yrkar att miljönämnden ska avstyrka handlingsplanen i sin helhet och att en
helt ny plan ska tas fram.
Simon Chrisander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Simon Chrisander (L) ställer yrkandena mot varandra och finner sitt eget yrkande
vara bifallet.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Beslutsunderlag





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
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Reservation
Miljönämnden 2019-06-11
Ärende: MN-2019-3156 (11)

Remiss från kulturnämnden om Handlingsplanen för kulturstrategi 2019- 2020
Enligt handlingsplanen ska miljöförvaltningen och kulturförvaltningen fördjupa och
utveckla samarbetet kring Malmöbornas lärande för hållbar utveckling med
utgångspunkt i Agenda 2030.
Vi Sverigedemokrater yrkade att miljönämnden skulle avstyrka handlingsplanen till
förmån för en ny handlingsplan med besparingar på just lärande för hållbar utveckling
och Agenda 2030. Agenda 2030 innebär bara en massa administrativa kostnader för
innehållslösa slogans som avleder uppmärksamhet från Malmös verkliga problem.
Tyvärr är de styrande aningslösa om kostnaderna för Agenda 2030 som riskerar att bli
en likadan gökunge som Malmö innovationsarea.
Vi Sverigedemokrater vill istället satsa på den uppsökande tillsynen som ger tydliga
resultat och som hjälper ärliga Malmöbor i deras vardag.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.
Håkan Ask (SD)

Håkan Andersson (SD)

med instämmande av:

Jenny Bengtsson (SD)

Oscar Andersson (SD)
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§

103

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.
Beslut

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

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-06-11 Motion från Patrick Angelin (SD) om
vertikal stadsodling i Malmö
Bilaga 1 Motion om vertikal stadsodling i Malmö
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§

104

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.
Beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, med hänvisning
till miljöförvaltningens förslag till yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden

Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD)
och Oscar Andersson (SD) reserverar sig muntligen till förmån för sitt eget yrkande.
Yrkanden

Håkan Ask (SD) yrkar att miljönämnden ska besluta att tillstyrka bifall till motionen.
Simon Chrisander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Simon Chrisander (L) ställer yrkandena mot varandra och finner sitt eget yrkande
vara bifallet.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




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
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§

105

Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen, MN2019-3589

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.
Beslut

1. Med den av Simon Chrisander (L), Arwin Sohrabi (S), Johanna Axerup (S) och
Sten Dahlvid (S) föreslagna ändringen svarar miljönämnden på kommunstyrelsens remiss
enligt förvaltningens förslag till yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden

Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD)
och Oscar Andersson (SD) reserverar sig muntligen till förmån för sitt eget yrkande.
Gunilla Ryd (V) reserverar sig muntligen till förmån för sitt eget yrkande.
Yrkanden

Simon Chrisander (L) yrkar att tjänsteskrivelsen ska ändras så att meningen "Miljönämnden
tar i dagsläget ingen ställning i dessa frågor, men ser en risk i att Malmöinitiativet blir ännu
mer likt medborgarförslag om det skulle begränsas till att det endast är medborgare som är
folkbokförda i Malmö som får starta ett Malmöinitiativ.” på sidan 3 byts ut mot meningen
”Miljönämnden anser att Malmöinitiativet bör begränsas till att endast kunna startas och
signeras av medborgare som är folkbokförda i Malmö.”
Arwin Sohrabi (S), Johanna Axerup (S) och Sten Dahlvid (S) ställer sig bakom Simon
Chrisanders (L) yrkande.
Håkan Ask (SD) yrkar att meningen "Att med stöd av Kommunallagen 8 kap. 1 §, ge
möjlighet för den som är folkbokförd i kommunen att väcka ärenden i kommunfullmäktige
genom att lämna in medborgarförslag" ska läggas till i tjänsteskrivelsen.
Gunilla Ryd (V) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Simon Chrisander (L) ställer yrkandena mot varandra och finner sitt eget
yrkande vara bifallet.
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







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
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§

106

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.
Beslut

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






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
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§

107

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
Beslut

1. Miljönämnden svarar på tekniska nämndens remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) lämnar en
skriftlig reservation, bilaga § 107 a.
Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD)
och Oscar Andersson (SD) lämnar en skriftlig reservation, bilaga § 107 b.
Yrkanden

Håkan Andersson (SD) yrkar att följande stycken ska läggas till sist på sidan 11 i
tjänsteskrivelsen:
"Malmö har idag stora problem med slumförvaltning där samvetslösa hyresvärdar inte bryr
sig om vare sig underhåll eller hyresgäster. För dem är det perfekt med hyresgäster som har
försörjningsstöd, då de har små möjligheter att flytta.
Det är viktigt att hyresvärdarna och fastighetsägarna känner ansvar och jobbar långsiktigt
med sina fastighetsbestånd utan pekpinnar från Boplats Syd. Miljönämnden avstyrker därför
att ge Boplats Syd i uppdrag att ta fram riktlinjer, för att försörjningsstöd i högre grad ska
accepteras som inkomst vid förstahandskontrakt."
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) yrkar bifall till Håkan Anderssons (SD) förslag.
Arwin Sohrabi (S) och Simon Chrisander (L) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Simon Chrisander (L) ställer yrkandena mot varandra och finner Arwin
Sohrabis (S) och Simon Chrisanders (L) yrkande vara bifallet.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
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Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-06-11 remiss från tekniska nämnden Program för att motverka hemlösheten docx
Bilaga 1 – Program för att motverka hemlöshet
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Reservation
Miljönämnden 2019-06-11
Ärende: MN-2019-3382 (16)

Tjänsteskrivelse – remiss från tekniska nämnden – Program för att motverka
hemlöshet

Vi Sverigedemokrater yrkade på följande tillägg sist i tjänsteskrivelsen:
”Malmö har idag stora problem med slumförvaltning där samvetslösa hyresvärdar inte
bryr sig om vare sig underhåll eller hyresgäster. För dem är det perfekt med hyresgäster
som har försörjningsstöd, då de har små möjligheter att flytta.
Det är viktigt att hyresvärdarna och fastighetsägarna känner ansvar och jobbar
långsiktigt med sina fastighetsbestånd, utan pekpinnar från Boplats Syd. Miljönämnden
avstyrker därför att ge Boplats Syd i uppdrag att ta fram riktlinjer, för att försörjningsstöd
i högre grad ska accepteras som inkomst vid förstahandskontrakt.”
Tilläggsyttrandet syftar på följande stycke på sidan 11 i programmet:
”Försörjningsstöd ska i högre grad accepteras som inkomst vid förstahandskontrakt
Boplats Syd får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur ett sådant arbete kan se ut
gentemot hyresvärdar och fastighetsägare. Ansvarig: Boplats Syd”

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.
Håkan Ask (SD)

Håkan Andersson (SD)

med instämmande av:

Jenny Bengtsson (SD)

Oscar Andersson (SD)
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Reservation

Miljönämnden 2019-06-11
Ärende 16: Tjänsteskrivelse – remiss från tekniska nämnden – Program för
att motverka hemlöshet, MN-2019-3382
Det är uppenbart att den styrande rödblåa minoritetens hittills förda bostadsförsörjningspolitik
varit socialt ohållbar och lett till växande bostadssegregation och hemlöshet i Malmö. Särskilt
oroväckande är den växande hemlösheten för barn.
Moderaterna ställer sig därför väldigt kritiska till förslaget till program för att motverka
hemlöshet.
Vi ser med stor oro på att den styrande minoriteten uppenbarligen inte har tillräcklig politisk
handlingskraft för att finna en riktig lösning på den växande hemlösheten för Malmöbarn,
utan istället prioriterar att normalisera försörjningsstöd och acceptera växande klyftor.
Moderaterna vill att Malmös bostadsförsörjningspolitik proaktivt ska medverka till att korta
vägen från bidrag till jobb, premiera arbete, och på riktigt tillgodose bostäder för de
Malmöbor som behöver det mest – våra hemlösa Malmöbarn.
Försörjningsstöd är vårt samhälles absoluta yttre skyddsnät och får ur ett
hållbarhetsperspektiv aldrig normaliseras. Försörjningsstöd för arbetsföra individer ska så
långt som möjligt ses som nödhjälp och får i ett samhälle med Malmös sociala förutsättningar
aldrig likställas med lön eller andra ersättningar från våra socialförsäkringar. Därför kan det
heller inte per automatik få ses som berättigad inkomst för en kommunal hyresrätt. Att
automatiskt likställa försörjningsstöd med annan inkomst är att totalt ge upp och de facto
acceptera de enorma klyftor som skapats i Malmö. Behovet av sociala bostäder i Malmö är
dock påtagligt stort och får inte underskattas. Individer som befinner sig i hemlöshet och har
en sammansatt social problematik ska av socialtjänsten få individuellt anpassat stöd och
därigenom få möjlighet att skapa ett långsiktigt och stabilt boende – men inte genom att
likställa försörjningsstöd med annan inkomst.
Ur ett barnperspektiv är det också fullständigt oacceptabelt att arbetsföra
försörjningsstödstagare utan barn ska kunna få tillgång till ett hyreskontrakt och en egen
lägenhet före hemlösa Malmöbarn. Det är en skam att över tusen Malmöbarn saknar ett hem
trots att vi i kommunen äger ett väldigt stort allmännyttigt bostadsbolag som årligen omsätter
tusentals lägenheter. Moderaterna kommer alltid att prioritera hemlösa Malmöbarn före
arbetsföra försörjningsstödstagare utan barn. Vi vill därför införa förtur och en särskild
bostadsgaranti för hemlösa barnfamiljer. Det innebär att MKB måste skjuta till många fler
lägenheter än de som MKB hitintills tillskjutit för hemlösa barnfamiljer genom gjorda
satsningar som uppenbarligen varit otillräckliga och för små. För att garantera att alla barn
får ett riktigt hem är det väsentligt att dessa får förtur till bostäder.
Den akuta bostadsbristen i Malmö är ett faktum och kräver tydliga prioriteringar och politisk
handlingskraft. Hemlöshetskostnaderna har skenat iväg och det är fullkomligt ohållbart att
kommunen betalar en halv miljard till hotellägare och andra tillfälliga boenden. Det är hög tid
att Malmö Stad tar ett helhetsgrepp, och ur ett barnperspektiv borde det vara en självklarhet
att hemlösa barn ska ha förtur i kösystemet. Det är självfallet mycket lättare för hemlösa
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vuxna utan barn att bo på hotell, vandrarhem och i andra tillfälliga boenden. För att så långt
som möjligt kunna undvika dyra hotellrum och andra tillfälliga boendelösningar måste
kommunen istället även beakta det befintliga fastighetsbeståndet som Malmö stad äger
utanför vår kommungräns när man ska tillgodose tak över huvudet för vuxna personer som
varken har barn eller eget boende.
För att motverka den växande segregationen och säkra välfärden är det också uppenbart att
skattekraften i Malmö måste öka, och därför behöver även fler med egen försörjning kunna
bosätta sig i Malmö om de fått ett jobb här. Det är exempelvis fullständigt orimligt att
försörjningsstödstagare från övriga landet ska kunna få ett kommunalt hyreskontrakt i Malmö
före någon som söker bostad i vår stad när de fått en anställning här. Moderaterna vill därför
att Malmö stad inför näringslivsförtur vid nyinflyttning till staden. Det innebär att
bostadssökande från andra kommuner får förtur till lägenheter via Boplats Syd, i förhållande
till andra som vill flytta till Malmö, om de har ett arbete som bedöms som varaktigt.
En socialt hållbar politik som premierar arbete och de verkligt mest utsatta – hemlösa
barnfamiljer – skulle både öka incitamenten för egen försörjning, öka möjligheterna för de
med arbete att hitta bostad i Malmö samt hjälpa de som allra mest behöver det offentligas
stöd.
Sorgligt nog visar den styrande minoriteten med sitt förslag att man föredrar att fortsätta föra
en socialt ohållbar bostadsförsörjningspolitik där man dessutom sätter arbetsföra vuxna som
varken har barn eller egen försörjning före hemlösa barn.
Eftersom våra förslag inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

Helena Grahn (M)
Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Lars Myllenberg (M)
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108

Samlat uppdrag rörande Malmö stads efterlevnad av Policy för hållbar
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.
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.
Reservationer och särskilda yttranden

Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD)
och Oscar Andersson (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bil. § 108 a.
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) lämnar
ett särskilt yttrande, bil. § 108 b.
Gunilla Ryd (V) lämnar ett särskilt yttrande, bil. § 108 c.
Protokollsanteckning

Andreas Holmgren (MP) instämmer inte i beslutet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisorskollegiet
Beslutsunderlag






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
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Bilaga 4 Protokollsutdrag kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-06
Bilaga 5 Kommunstyrelsens yttrande över Granskningsrapport - Klimatutsläpp och
matkonsumtion till revisrorskollegiet daterat 2019-03-06
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Särskilt yttrande
Miljönämnden 2019-06-11
Ärende: MN-2018-9989 (17)

Samlat uppdrag rörande Malmö stads efterlevnad av Policy för hållbar utveckling
och mat
I den nuvarande policyn samt även i dess eventuella efterföljare vill vi påpeka det
självklara, att mat som serveras ska vara näringsriktig och varierad, vilket kräver kött,
fisk och mejeriprodukter. För oss Sverigedemokrater är animaliska produkter en
självklar del av kostcirkeln och naturliga i den svenska matkulturen.
Tyvärr är det barn i familjer med små ekonomiska resurser som drabbas hårdast vid
omställningen till en alltmer enformig växtbaserad kost, då det krävs extra resurser för
att kompensera för denna näringsfattiga mat.
Håkan Ask (SD)

Håkan Andersson (SD)

med instämmande av:

Jenny Bengtsson (SD)

Oscar Andersson (SD)
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Särskilt yttrande
Miljönämnden 2019-06-11
Ärende 17: Samlat uppdrag rörande Malmö stads efterlevnad av Policy för
hållbar utveckling och mat, MN-2018-9989
Moderaterna yrkade i kommunstyrelsen om ett tilläggsförslag med följande lydelse:
”Att kommunstyrelsen ger miljönämnden i uppdrag att i framtagandet av
nästkommande policy arbeta fram en skrivning avseende ett mål om att god
och näringsrik kost producerad i närområdet med hänsyn taget till minimerade
klimatutsläpp i transportledet.”
Vi moderater är fortfarande av den starka åsikten att fokus bör ligga på att maten är god,
näringsrik och om möjligt närodlad och inkommer därför med ett särskilt yttrande.

Helena Grahn (M)
Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Lars Myllenberg (M)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Miljö Nämnden 2019-03-06 Ärende 17, MN - 2018-9989

Vänsterpartiet bifaller Miljöförvaltningens förslag till beslut men vill uppmärksamma
att vi tillsammans med Miljöpartiet reserverade oss mot Kommunstyrelsens beslut
den 2019-03-06 i Ärende 5. Granskningsrapport - Klimatutsläpp och matkonsumtion.
Denna reservation understryker vikten av revisorernas upprepade kritik av ett flertal
nämnder, speciellt Kulturnämnden och Kommunstyrelsen (KS), för att de inte uppnår
sina miljömål och att KS inte tar sitt ansvar. Revisorerna påpekar bristen på en
sammanhållen struktur för tillämpning, uppföljning och utvärdering av policyn. De
understryker också KS ansvar för helheten och för att en uppföljning till KF sker.”
Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att beslutet är vagt och att det till stor del lägger
över ansvaret på Miljönämnden vilket uppenbarligen inte har fungerat väl. Vi anser
att KS och KF behöver ta sitt ansvar genom en särskild handlingsplan under
perioden 2019-2020 och att frågorna förankras och arbetas in i det kommande
Miljöprogrammet för 2020-2030.

Malmö 2019-06-18
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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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
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.
Lisa Bülow och Arvin Ghasemi, miljöinspektörer, avdelningen för miljö- och hälsoskydd, ger
en information i ärendet.
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.
Beslutet skickas till

Butiker som besökts inom projektet.
Deltagare i seminarium
Beslutsunderlag




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

