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Malmö stad

Miljönämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-12-10 kl. 14:30

Plats

Samlingssalen

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)
Leakim Eventhén (L)
Andreas Holmgren (MP)
Gunilla Ryd (V)
Bill Jönsson (M)
Rasmus Carlsson (C)
Jenny Bengtsson (SD)
Oscar Andersson (SD)

Övriga deltagare

Rebecka Persson, Miljödirektör
Jeanette Silow, Avdelningschef
Olof Liungman, Avdelningschef
Mathias de Maré, Avdelningschef
Håkan Nilsson, Ekonomichef
Malin Sandström, Enhetschef
Pernilla Hedin, Enhetschef
Sofie Holmkvist, Kanslichef
Emelie Andersson, Nämndsekreterare
Erik Molander, Stadsjurist

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Emelie Andersson
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1.

Anmälan om förhinder att bevista dagens sammanträde

2.

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Förslag till beslut

1. Miljönämnden utser NN att jämte ordföranden justera dagens protokoll den 17 december
2019.
3.

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.
4.

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner.
5.

Information om nämndsbudget 2020

Sammanfattning

Håkan Nilsson, ekonomichef, 15 min.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
6.

Miljödirektören informerar

MNN-2019-24
Förslag till beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
7.

Återrapport avseende externfinsansierat projekt - Malmö
Innovationsarena (MIA)

Sammanfattning

Nasrin Bigdelou, enhetschef, och Veronika Hoffman, projektledare, 15 minuter.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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8.

Anmälan av inkomna skrivelser - december 2019

MNN-2019-137
Förslag till beslut

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





9.

KF Beslut 191031 §226
KF Beslut 191031 §225 med reservation från (V) och särskilt yttrande från (MP)
och (M+C)
Revisorskollegiet - beslut 191021 § 101
Länsstyrelsen Skåne - PM till Finansdepartmentet
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - december 2019

MNN-2019-138
Förslag till beslut

1. Miljönämnden lägger redovisning av upprättade och utgående skrivelser till handlingarna.
Beslutsunderlag


10.

Samverkansgruppens protokoll 191111
Redovisning av delegerade beslut - december 2019, MN-2019-15

MNN-2019-136
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag






11.

Delegationslista detaljplaner och bygglov
Delegationslista projektansökningar
Delegationslista projektavtal
Delegationslista övriga
Delegationslista avskrivningar december
Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad, MN2019-4242
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MNN-2019-120
Sammanfattning

Måns Berger (MP) har väckt förslag om att utreda frågan om trängselavgifter i Malmö.
Miljönämnden anser att ansvaret för att utreda trängselavgifter ligger hos fastighets- och
gatukontoret. Miljönämnden ställer sig positiv till att trängselavgifter utreds. Bedömning om
när i tiden en utredning skulle vara strategiskt lämplig överlåter miljönämnden till de instanser
i staden som är behöriga att fatta beslut i frågan.
Förslag till beslut

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



12.

G-Tjänsteskrivelse MN 2019-12-10
Bilaga 1 Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad
Motion av Märta Stenevi (MP) om att inrätta ett klimatråd, MN-20197349

MNN-2019-139
Sammanfattning

Märta Stenevi (MP) har för miljöpartiets räkning inkommit med en motion med förslaget att
Malmö stad ska ta initiativ till att inrätta ett klimatråd där kommunen tillsammans med
nyckelaktörer i näringsliv, akademi och idéburen sektor, såväl som med kommuninvånarna,
ska driva ett offensivt och strategiskt klimatarbete för att minska utsläppen från växthusgaser
tillräckligt mycket för att rymmas inom Parisavtalets ramar. Miljönämnden ser flera skäl till
varför det i nuläget inte är befogat att inrätta ett dylikt klimatråd. Miljönämnden föreslår
därför kommunfullmäktige att avslå motionen.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, med hänvisning till
miljöförvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag



13.

G-Tjänsteskrivelse MN 2019-12-10
Bilaga 1 Motion av Märta Stenevi (MP) om inrättande av klimatråd i Malmö stad
Remiss från Socialdepartementet om Stärkt skydd för den enskilde
vid estetiska behandlingar – Ny lag om kirurgiska ingrepp och
injektionsbehandlingar, MN-2019-8244
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MNN-2019-143
Sammanfattning

Malmö stad har fått en remiss från Socialdepartementet om förslag på ny lag om kirurgiska
ingrepp och injektionsbehandlingar som har som mål att stärka skyddet för den enskilde vid
estetiska behandlingar. Lagförslaget innehåller bestämmelser om vilka krav som gäller för den
som bedriver verksamhet som omfattas av lagen, regleringar kring vem som får utföra
ingreppen och behandlingarna, samt bestämmelse att Inspektionen för vård och omsorg blir
den myndighet som ansvarar för tillsyn. En åldersgräns på 18 år samt informationsplikt,
betänketid och krav på samtycke införs även i lagen. Miljönämnden ställer sig positiv till
förslaget då det förväntas leda till ökad patientsäkerhet och trygghet för den enskilde.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden svarar på Socialdepartementets remiss enligt förvaltningens förslag till

yttrande.

Beslutsunderlag




14.

G-Tjänsteskrivelse MN 2019-12-10
Bilaga 1 Remiss från Socialdepartementet - Stärkt skydd för den enskilde vid
estetiska behandlingar
Remiss från Folkhälsomyndigheten - Ändrade föreskrifter om och
allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa, MN-2019-9005

MNN-2019-140
Sammanfattning

Miljönämnden har att svara på remiss från Folkhälsomyndigheten om ändringar i
föreskrifterna och de allmänna råden om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa. Miljönämnden ställer sig i huvudsak positiv till förändringarna. Antalet kommuner i
Sverige som utfärdar saneringsintyg föreslås minskas från dagens 53 till 33 stycken. Malmö
behåller rätten att utfärda saneringsintyg vilket innebär att miljönämndens kompetens och
förmåga att utfärda intygen kommer att förstärkas då fler fartyg förväntas anlända
Copenhagen Malmö Port. Miljönämnden framför synpunkten att förslaget ändras så att
samtliga fartyg som ankommer första svenska hamn ska visa upp ett saneringsintyg för den
kontrollmyndighet som Folkhälsomyndigheten anser.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden svarar på Folkhälsomyndighetens remiss enligt förvaltningens förslag till

yttrande.
Beslutsunderlag
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15.

G-Tjänsteskrivelse MN 2019-12-10
Bilaga 1 Föreskrifter om ändring i HSLF FS 2015 8
Bilaga 2 Konsekvensutredning HSLF-FS 2015 8
Yttrande över förslag till detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo
6:8 m.fl. i Hyllie i Malmö, Dp 5592, MN-2018-5669

MNN-2019-142
Sammanfattning

Miljönämnden är positivt inställd till planförslaget. Planens syfte är att möjliggöra anläggning
av en ny stadsdelspark i södra Hyllie. Parken ska ha en angränsande aktivitetsyta utmed den
östra sidan benämnd Parkhyllan. Parken kommer även innehålla en del mindre byggnader
med publika funktioner. Planen innefattar även Hyllie boulevards förlängning mellan
Tygelsjöstigen och Pildammsvägen. Parken kommer hantera dagvatten och skyfall och
miljönämnden anser att dammen bör ses som en anmälningspliktig avloppsanordning.
Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag









16.

G-Tjänsteskrivelse MN 2019-12-10
Bilaga 1 Plankarta
Bilaga 2 Planbeskrivning
Bilaga 3 Samrådsredogörelse
Bilaga 4 SBN 191017 §273 reservation (SD)
Bilaga 5 SBN 191017 §273 reservation (SD) (2)
Bilaga 6 SBN 191017 §273 reservation (M)
Bilaga 7 SBN 191017 §273 särskilt yttrande (C)
Återrapportering av uppdrag rörande Malmö stads efterlevnad av
Policy för hållbar utveckling och mat

MNN-2019-141
Sammanfattning

Revisorskollegiet granskade under 2018 Malmö stads efterlevnad av Policy för hållbar
utveckling och mat vilket resulterade i en granskningsrapport och ett antal rekommendationer
till Malmö stads nämnder. Med anledning av detta gav miljönämnden miljöförvaltningen ett
antal uppdrag, vilka återrapporteras i föreliggande ärende.
Kommunstyrelsen har även anmodat miljönämnden att i dialog med stadskontoret ta hänsyn
till kollegiets synpunkter angående den kommunövergripande uppföljningen av policyn.
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Miljöförvaltningen har med anledning av detta tagit fram förslag på process och indikatorer
för uppföljning av policy för hållbar utveckling och mat.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för
hållbar utveckling och mat, i enlighet med bilaga 1.
2. Miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att fastställa förslag på process och indikatorer
för uppföljning av policy för hållbar utveckling och mat att gälla för Malmö stads nämnder
och kommunala bolag, i enlighet med bilaga 1, samt besluta att miljönämnden återrapporterar
resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen.
3. Miljönämnden har tagit del av redovisningen av vilka krav som ställs kring
hållbarhetsfrågor i avtalen med externa leverantörer och lägger den till handlingarna.
4. Miljönämnden har tagit del av förvaltningens föredragning av rutin för efterlevnad av
matpolicyn vid representation och evenemang.
Beslutsunderlag







17.

G-Tjänsteskrivelse MN 2019-11-19
Bilaga 1 Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för hållbar
utveckling och mat
Bilaga 2 Beslut KS 190306 § 62 med reservation (V+MP) och (M+C) samt muntlig
reser-vation (SD)
Bilaga 3 Revisorskollegiets missiv
Bilaga 4 Beslut MN 2015-10-27 § 136
Bilaga 5 Policy för hållbar utveckling och mat
Revidering av miljönämndens delegationsordning, MN-2017-265

MNN-2019-144
Sammanfattning

Ärendet avser den återkommande uppdateringen av miljönämndens delegationsordning.
Genom denna delegerar miljönämnden, med stöd av kommunallagen, delar av sin
beslutanderätt till ordföranden och miljöförvaltningens tjänstepersoner, inklusive rätt att yttra
sig i nämndens namn.
Senaste ändringen beslutades i februari 2019 och gjordes med anledning av nya bestämmelser
gällande livsmedelssanktionsavgifter.
I denna revidering har strukturen anpassats efter den modell som Sveriges kommuner och
landsting (SKL) använder. Strukturen följer till stor del den lagstiftning som ligger inom
miljönämndens ansvarsområde, och syftar till att göra delegationsordningen tydligare och
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lättare att orientera sig i. Förslaget innehåller även förändringar i beslutsnivåerna och vissa
andra justeringar med anledning av reviderad lagstiftning, främst vad gäller
dataskyddsförordningen och anpassningar efter EU:s nya kontrollförordning för livsmedel.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner föreslagna revideringar av miljönämndens delegationsordning.
2. Miljönämnden antar reviderad delegationsordning att gälla från och med 1 januari 2020.
3. Miljönämnden beslutar att beslut som tagits i miljönämndens namn med stöd av denna
delegation skriftligen ska anmälas till nämnden så snart som möjligt.
Beslutsunderlag





18.

G-Tjänsteskrivelse MN 2019-12-10
Bilaga 1 Förslag till delegationsordning i ny lydelse
Bilaga 2 Nu gällande delegationsordning
Bilaga 3 Ändringar gällande delegationsordningens beslutsnivåer
Behovsutredning och tillsynsplan 2020-2022 för avdelningen för
miljö- och hälsoskydd, MN-2019-8765

MNN-2019-135
Sammanfattning

Ärendet flyttas till nämnden den 28/1
19.

Kompetensförsörjningsplan 2020, MN-2019-9511

MNN-2019-145
Sammanfattning

Malmö stad har en gemensam process för kompetensförsörjning.
Kompetensförsörjningsprocessen är ett ledningssystem som säkerställer att vi har rätt
kompetens för att vi ska klara vårt uppdrag och nå våra mål på kort och lång sikt. Alla
förvaltningar ska upprätta en kompetensförsörjningsplan och identifiera och analysera sitt
eventuella kompetensgap.
Miljöförvaltningens bedömning är att vi klarar av kompetensförsörjningen på såväl kort som
lång sikt. Personalomsättningen ligger på cirka 10 procent och det väntas inga stora
pensionsavgångar. Det inkommer relativt många ansökningar till miljöförvaltningens lediga
tjänster men det är dock svårare att rekrytera medarbetare med lång erfarenhet, speciellt när
det sker rekryteringar till visstidsanställningar. Till vissa befattningar, till exempel enhetschefer
och vissa specialisttjänster, kan antalet sökande vara något lägre.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner plan för kompetensförsörjning och analys av kompetensgap.
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2. Miljönämnden översänder plan för kompetensförsörjning och analys av kompetensgap till
stadskontoret.

Beslutsunderlag



20.

G-Tjänsteskrivelse MN 2019-12-10
Bilaga 2 Rapport - Kompetensförsörjningsplan 2020
Rapport: Luftkvalitetsmätning vid Stockholmsvägen - Saarisgården
2018-2019, MN-2019-565

MNN-2019-147
Sammanfattning

Luftkvalitetsmätning har utförts utmed stadsmotorvägen Stockholmsvägen i området
Saarisgården i norra Malmö under perioden 2018-10-14 till 2019-05-13. Resultatet från
mätningarna visar att bullernivåer och luftkvalitet är starkt påverkade av infartsmotorvägen
”Stockholmsvägen”, samt andra källor i området. Riktvärden för buller överskreds, där
källorna är både motorvägen och järnvägen i närheten. Trots höga luftföroreningshalter,
relativt andra mätningar, var uppmätta halter av kvävedioxid och partiklar lägre än
miljökvalitetsnormen. När det gäller utvecklingen av luftkvaliteten har partikulära halter
minskat marginellt sedan den mätning som gjordes 1998, medan kväveföroreningarna har
minskat med 30 till 40 %. Trafikflödena på Stockholmsvägen har varit oförändrad under de
senaste 20 åren.
Förslag till beslut

1.Miljönämnden godkänner rapporten.

Beslutsunderlag



21.

G-Tjänsteskrivelse MN 2019-12-10
Bilaga 1 Luftkartläggning vid Stockholmsvägen – Saarisgården 2018-2019
Remiss om Klimatstrategi och energiplan för Skurups kommun
2020-2030, MN-2019-9962

MNN-2019-148
Beslutsunderlag



Bilaga 1 Klimatstrategi energiplan för Skurups kommun 2020-2030

