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§

152

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Beslut

Miljönämnden utser Helena Grahn (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll den
29 oktober 2019.
Paragrafen är justerad
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§

153

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

Beslut

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.
Paragrafen är justerad

5

§

154

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande

Beslut

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner.
Paragrafen är justerad
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§

155

Juridisk introduktion: Att vara tillsynsmyndighet

Sammanfattning

Erik Molander, stadsjurist, informerar om nämndens uppdrag som tillsynsmyndighet
enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
Paragrafen är justerad
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§

156

Information: Reviderad styrmodell för Malmö stad

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2019 om förändrad modell för styrning, ledning
och utveckling av kommunfullmäktigemålen. Mikael Kylsäter, strateg från
stadskontoret, redovisar den nya styrmodellen för miljönämnden. Rebecka Persson,
miljödirektör, informerar om hur styrmodellen påverkar nämndens arbete i relation till
nämndens grunduppdrag.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
Paragrafen är justerad
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§

157

Miljödirektören informerar

MNN-2019-24
Sammanfattning

Rebecka Persson, miljödirektör, informerar om:




Beslut om reviderad delegationsordning är planerat till miljönämndens sammanträde
den 10 december.
Miljönämndens budgetdialog den 19 november är inställd. Ordinarie sammanträde
den 19 november börjar klockan 14:30.
Representanter från stadsbyggnadskontoret kommer till nämndens sammanträde den
19 november för att informera om översiktsplanen.

Emelie Nyberin, miljöinspektör, och Lars Brander, miljöinspektör, informerar om arbetet
med uppsökande tillsyn med fokus på avfall och fordon.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
Paragrafen är justerad
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§

158

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

MNN-2019-110
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 och bygglov
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
Sammanställning av beslut tagna av förvaltningschefen på delegation av
miljönämnden – projekt ansökningar

Beslut

1. Miljönämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag






Delegationslista
Delegationslista övriga
Delegationslista anställning och resor
Delegationslista Dp och bygglov

Paragrafen är justerad
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§

159

Anmälan av inkomna skrivelser - oktober 2019

MNN-2019-115
Beslut

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


























KF § 174 190905 Beslut med särskilt yttrande från (M+C), (SD) och (V)
KF § 174 Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för
arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad
KF § 174 Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i
Malmö stad
KF § 173 190905 Beslut med särskilt yttrande från (M+C) och (SD)
KF § 173 Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Årsrapport 2018 Strategisk
utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad
KF § 173 Årsrapport 2018 - Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot
diskriminering i Malmö stad
KF § 173 Bilaga Årsrapport 2018 Antidiskriminering - Malmö stads arbete för lika
rättigheter och möjligheter
KF § 171 190905 Beslut
KF § 171 Bilaga 1 Rapport
KF § 171 Bilaga 2 Förslag policy
KF § 171 Bilaga 3 Samrådsredogörelse
KF § 171 Bilaga 4 Skiss handlingsplan
KF § 171Tekniska nämnden beslut 190424 §118
KF § 171 Tjänsteskrivelse Reviderad KSAU 190812 Policy för publik
laddinfrastruktur i Malmö
KF § 171 Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
KF § 172 190905 Beslut med särskilt yttrande från (M+C) och (SD)
KF § 172 Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Policy för marksanering
KS § 211 190911 Beslut med Reservation (MP)
KS §209 190911 Beslut med Särskilt yttrande (M+C) och (SD)(1736168)
KS § 203 190911 Beslut med Särskilt yttrande (MP)(1736151)
KS § 203 Tjänsteskrivelse KS AU Ansökningar om medel för genomförande av
åtgärder
KS AU § 489 190902 Förslag till beslut
KS AU § 489 190902 Tjänsteskrivelse Rapport 2019 - Malmö stads
projektplattform Etablera flera snabbare
KS AU § 489 Rapport 2019 - Malmö stads projektplattform Etablera fler snabbare

Paragrafen är justerad
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§

160

Remiss från Naturvårdsverket om förslag till ändring i Naturvårdsverkets
föreskrifter (2016:8) om miljörapport, MN 2019-5783

MNN-2019-98
Sammanfattning

Naturvårdsverket har tagit fram en konsekvensutredning med förslag till ändring av vissa
bilagor till föreskrifterna (2016:8) om miljörapport. Ändringarna berör bilagorna 2, 3 och 6
och omfattar uppgifter som ska inrapporteras till Europeiska kommissionen. Miljönämnden
ser sammantaget positivt på ändringarna. Det blir klarlagt om vilka uppgifter som
medlemsländerna ska inrapportera till Europeiska kommissionen. Miljönämnden har
emellertid vissa synpunkter på några uppgifter som kommer att tas bort, då dessa har en
betydelse för miljötillsynen.
Beslut

1.Miljönämnden svarar på Naturvårdsverkets remiss enligt förvaltningens förslag till yttrande.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Jäv

På grund av jäv deltar inte Håkan Andersson (SD) i handläggningen av ärendet.
Beslutet skickas till

Naturvårdsverket
Beslutsunderlag







Remiss från Naturvårdsverket om förslag till ändring i Naturvårdsverkets
föreskrifter (2016:8) om miljörapport, MN-2019-5783
Bilaga 1 Konsekvensutredning för ändring av bilaga 2, 3 och 6 till föreskrifterna
(NFS 20168) om miljörapport;
Bilaga 2 Förslag till ny bilaga 2
Bilaga 3 Förslag till ny Bilaga 3
Bilaga 4 Förslag till ny Bilaga 6

Paragrafen är justerad
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§

161

Remiss från Naturvårdsverket om vägledning om överlåtelse av tillsyn,
MN-2019-5327

MNN-2019-95
Sammanfattning

Naturvårdsverket har översänt remiss om vägledning om överlåtelse av tillsyn. Miljönämnden
tillstyrker i stort det som framförs i remissen men vill framföra att överlåtelse av
miljötillsynen har gett kommunerna möjlighet att bygga upp och stärka sin organisation och
tillsyn, vilket behöver bevaras. Om länsstyrelsen behöver återkalla tillsynen bör inledningsvis
en konsekvensanalys genomföras som även omfattar de ekonomiska konsekvenserna för
kommunen. Ett återtagande av redan överlåten tillsyn måste vara förutsägbar och tydlig för
att kommunen fortsatt ska kunna driva en effektiv och robust tillsynsverksamhet.
Beslut

1. Miljönämnden svarar på Naturvårdsverkets remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till

Naturvårdsverket
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse MN 2019-10-15 Yttrande överlåtelse av tillsyn, MN-2019-5327
Bilaga 1 Vägledning om överlåtelse av tillsyn

Paragrafen är justerad
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§

162

Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott om nulägesbild av Malmö
stads insatser mot hedersproblematik - kartläggning och förslag på
åtgärder, MN-2019-5395

MNN-2019-111
Sammanfattning

En arbetsgrupp bestående av representanter från arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, pedagogisk inspiration (PI), gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och stadskontoret
har tagit fram ett förslag på hur det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan
bedrivas i Malmö stad. Förslaget har sin utgångspunkt i kartläggningen av det
hedersrelaterade våldets omfattning, som genomfördes i Stockholm, Göteborg och Malmö
2017–2018. Miljönämnden ställer sig positiv till förslaget samtidigt som nämndens arbete inte
berörs av de föreslagna åtgärderna. Miljönämnden har tagit anvisningarna i beaktning i sitt
yttrande och har inget ytterligare att tillföra i ärendet.
Beslut

1.Miljönämnden svarar på kommunstyrelsens arbetsutskotts remiss enligt förvaltningens
förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsunderlag





G- Tjänsteskrivelse Förslag till yttrande över remiss från kommunstyrelsens
arbetsutskott om nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik, MN2019-5395
Bilaga 1 Stadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-04 Nulägesbild av Malmö stads
insatser mot hedersproblematik
Kartläggning Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets
utmaningar 2018 Malmö stad

Paragrafen är justerad
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§

163

Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott om förslag till organisation
och styrning av Malmö stads lokalförsörjning, MN-2019-7801

MNN-2019-109
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt förslag till organisation och styrning av Malmö
stads lokalförsörjning till samtliga nämnder i staden för yttrande. Förslaget innebär en
omorganisation där ansvar för den kommuncentrala strategiska lokalförsörjningen kommer
att flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen samtidigt som de delar som rör
förhyrning gentemot den externa hyresmarknaden kommer flyttas från tekniska nämnden till
servicenämnden. Miljönämnden vill framföra några synpunkter på förslaget avseende
nämndens uppdrag kopplat till lokalförsörjningen i Malmö stad men ställer sig positiv till
förslaget i sin helhet. Miljönämnden tillstyrker därför remissförslaget.
Beslut

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

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) och John
Da Costa Stranne (C) meddelar att de avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga §
164.
Protokollsanteckning

John Da Costa Stranne (C) instämmer inte i beslutet.
Yrkanden

Helena Grahn (M) yrkar att miljönämnden ska besluta att yttra sig enligt följande:
"Miljönämnden uttrycker en oro inför remissförslaget om att huvudansvar för
hyresförhandlingar ska ligga hos servicenämnden. I syfte att säkerställa bästa möjliga utfall i
framtida förhandlingar kommer Malmö stad sannolikt behöva göra rekryteringar av
spetskompetens som företräder staden i förhandlingar. Nämnden bedömer att den typen av
rekryteringar förenklas om tjänsterna är placerade i stadens centrala administration. Av denna
anledning bör ansvaret för hyresförhandlingar placeras på stadskontoret."
Håkan Ask (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande Simon Chrisander (L) ställer yrkandena mot varandra och finner att
miljönämnden bifaller förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse MN 2019-10-15
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse till KSAU 190930
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Bilaga 2: Beslut KS AU 190930 § 536
Bilaga 3: Remissförslag till organisation och styrning av Malmö stads
lokalförsörjning

Paragrafen är justerad
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Reservation

Miljönämnden 2019-10-15
Ärende 13: Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott om förslag till
organisation och styrning av Malmö Stads lokalförsörjning, MN-2019-7801
Moderaterna och Centerpartiet i Miljönämnden uttryckte en oro inför
remissförslaget om att huvudansvar för hyresförhandlingar ska ligga hos
Servicenämnden.
I syfte att säkerställa bästa möjliga utfall i framtida förhandlingar kommer Malmö
stad sannolikt behöva göra rekryteringar av spetskompetens som företräder staden
i förhandlingar.
Nämnden bedömer att den typen av rekryteringar förenklas om tjänsterna är
placerade i stadens centrala administration.
Av denna anledning bör ansvaret för hyresförhandlingar placeras på
stadskontoret.
Då vårt yrkande inte vann gehör inkommer vi härmed med en reservation.
Helena Grahn (M)

Lars Myllenberg (M)

Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

John Stranne (C)
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§

164

Lokalbehovsplan 2021-2030, MN-2019-6885

MNN-2019-113
Sammanfattning

Tekniska nämnden har översänt anvisningar för upprättande av lokalbehovsplaner till Malmö
stads samtliga nämnder. Nämnderna kan uppdatera tidigare lokalbehovsplaner med att
beskriva nya eller förändrade behov av lokaler.
Miljöförvaltningen hyr idag kontorslokaler i fastigheten Monbijou 18, Bergsgatan 17, av Stena
Fastigheter AB.
Hyreskontraktet med Stena fastigheter har en hyrestid från 2017-10-01 till och med 2027-0930. Miljöförvaltningens avsikt är att fullfölja hyreskontraktet med Stena fastigheter AB fram
till år 2027. Det finns ett behov av att göra några lokalanpassningar och förbättra det inre
underhållet i lokalerna.
Beslut

1.Miljönämnden godkänner förslag till lokalbehovsplan 2021 – 2030.
2.Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse MN 2019-10-15 Lokalbehovsplan, MN-2019-7541
Bilaga 1 Lokalbehovsplan 2021 – 2030

Paragrafen är justerad
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§

165

Uppföljning av internkontrollplan per 190831, MN-2018-907

MNN-2019-112
Sammanfattning

Miljönämnden antog anvisningar för intern kontroll 2016-12-14, § 176. Anvisningarna
beskriver organisation, arbetsgång och ansvar samt hur riskanalyser ska göras på
förvaltningen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en
god intern kontroll. Förvaltningsdirektörer och bolagsdirektörer ska löpande rapportera till
nämnden eller bolagsstyrelser om hur den interna kontrollen fungerar.
I uppföljningsrapporten redovisas genomförda granskningar till och med 31 augusti 2019
enligt planen för intern kontroll.
Patrik Henriksson, controller, föredrar ärendet för nämnden.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan per 190831.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) och John
Da Costa Stranne (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 166.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse MN 2019-10-15 Uppföljning av internkontrollplan per 190831
Bilaga 1 Uppföljning av internkontrollplan per 190831

Paragrafen är justerad
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Miljönämnden 2019-10-15
Ärende 15: Uppföljning av intern kontrollplanen per 190831,
MN-2018-907

Moderaterna och Centerpartiet ser allvarligt på de brister som framkommit genom den interna
kontrollplanen. Särskilt allvarligt ser vi på att det vid granskningen framkom att det finns en risk
för att direktupphandlingen inte sker enligt gällande regelverk. Anledningarna till de slarvfel som
nämns är bland annat tidsbrist. I granskningen framkom det att 22 av de 33 granskade fakturorna
inte motsvarade kravet enligt upphandlingsrutinen, vilket kan leda till att konkurrensutsättningen
inte blir korrekt.
Då vi ser allvarligt på denna typen av brister och vill betona vikten av allvaret i slarv som detta
inkommer vi med ett särskilt yttrande.

Helena Grahn (M)

Lars Myllenberg (M)

Med instämmande av

Bill Jönsson (M)

John Stranne (C)
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§

166

Ändring i bilaga till taxa enligt miljöbalken, avdelning 1 och 4, MN-20197541

MNN-2019-114
Sammanfattning

Med anledning av ändringar i lydelse och/eller verksamhetskod i miljöprövningsförordningen
(2013:251) och förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser samt andra
förändringar av betydelse föreslår miljönämnden ändringar i bilaga till taxa enligt miljöbalken,
avdelning 1 och 4. Principen för uttag av avgift enligt taxan utgår från principen om att
verksamhetsutövaren ska betala. Ändringarna i nuvarande taxa föreslås gälla från och med
den 1 januari 2020. Inga ändringar kommer att göras avseende timtaxan.
Beslut

1.Miljönämnden godkänner förvaltningens förslag till ändringar i bilaga 1 i taxa enligt
miljöbalken, avdelning 1 och 4.2.Miljönämnden översänder förslaget till kommunfullmäktige
för fastställande av ändringarna i taxa enligt miljöbalken, att gälla från och med 1 januari
2020.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse MN 2019-10-15 Ändring i bilaga till taxa, MN-2019-7541
Bilaga 1 Bilaga till taxa enligt miljöbalken, Avdelning 1 om kemiska produkter samt
Av-delning 4

Paragrafen är justerad

