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Malmö stad

Miljönämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-12-10 kl. 14:30-17:43

Plats

Samlingssalen

Beslutande ledamöter

Simon Chrisander (L) (Ordförande)
Arwin Sohrabi (S) (Vice ordförande) §§187-199, §§201-205
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)
Wilfredo Salinas Yancunta (S) §200 ersätter Arwin Sohrabi (S) (Vice
ordförande) pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare

Wilfredo Salinas Yancunta (S) §§187-199, §201
Susanne Andreasson Leth (S)
Leakim Eventhén (L)
Andreas Holmgren (MP)
Gunilla Ryd (V)
Bill Jönsson (M)
Jenny Bengtsson (SD)
Oscar Andersson (SD)

Övriga närvarande

Rebecka Persson (Miljödirektör)
Jeanette Silow (Avdelningschef)
Olof Liungman (Avdelningschef) §§188-205
Mathias de Maré (Avdelningschef)
Håkan Nilsson (Ekonomichef)
Malin Sandström (Enhetschef)
Pernilla Hedin (Enhetschef)
Sofie Holmkvist (Kanslichef)
Emelie Andersson (Nämndsekreterare)
Erik Molander (Stadsjurist)
Rasmus Fredriksson (Personalföreträdare Saco)
Emma Börjesson (Personalföreträdare Vision) §§187-191
Nasrin Bigdelou (Enhetschef) §191
Veronika Hoffman (Projektledare) §191
Susanna Gustafsson (Miljöingenjör) §204

Utses att justera

Helena Grahn

Underskrifter

Sekreterare

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

Emelie Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Simon Chrisander
Justerande

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

Helena Grahn

…………………………………
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Justeringen

2019-12-18

Protokollet omfattar

§§187-205
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ÄRENDELISTA
§187
§188
§189
§190
§191
§192
§193
§194
§195
§196
§197
§198
§199
§200
§201
§202
§203
§204
§205

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet
Fråga om närvarorätt för personalföreträdare
Fråga om närvarorätt för övriga närvarande
Information om nämndsbudget 2020
Återrapport avseende externfinsansierat projekt - Malmö Innovationsarena
(MIA)
Miljödirektören informerar
Anmälan av inkomna skrivelser - december 2019
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - december 2019
Redovisning av delegerade beslut - december 2019, MN-2019-15
Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad, MN-2019-4242
Motion av Märta Stenevi (MP) om att inrätta ett klimatråd, MN-2019-7349
Remiss från Socialdepartementet om Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska
behandlingar – Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar, MN2019-8244
Remiss från Folkhälsomyndigheten - Ändrade föreskrifter om och allmänna råd
om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, MN-2019-9005
Remiss från stadsbyggnadsnämnden om förslag till detaljplan för del av
fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i Malmö, Dp 5592, MN-2018-5669
Återrapportering av uppdrag rörande Malmö stads efterlevnad av Policy för
hållbar utveckling och mat
Revidering av miljönämndens delegationsordning, MN-2017-265
Kompetensförsörjningsplan 2020, MN-2019-9511
Rapport: Luftkvalitetsmätning vid Stockholmsvägen - Saarisgården 2018-2019,
MN-2019-565
Remiss om Klimatstrategi och energiplan för Skurups kommun 2020-2030, MN2019-9962
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§

187

Beslut

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av
protokollet

1. Miljönämnden utser Helena Grahn (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll den
18 december 2019.
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§

188

Beslut

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.
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§

189

Beslut

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner.
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§

190

Information om nämndsbudget 2020

Sammanfattning

Rebecka Persson, miljödirektör, Håkan Nilsson, ekonomichef, och Sofie Holmkvist,
kanslichef, informerar om förslag till nämndsbudget 2020 inför beslut i miljönämnden 202001-28.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

191

Återrapport avseende externfinsansierat projekt - Malmö
Innovationsarena (MIA)

Sammanfattning

Nasrin Bigdelou, enhetschef, och Veronika Hoffman, projektledare, ger en återrapport om
det externfinansierade projektet Malmö Innovationsarenas (MIA) arbete och resultat.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

192

Miljödirektören informerar

MNN-2019-24
Sammanfattning

Rebecka Persson, miljödirektör, informerar om miljödirektörerna i Sveriges kommuners och
regioners (SKR) nätverksmöte i Stockholm den 28-29 november.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

193

Anmälan av inkomna skrivelser - december 2019

MNN-2019-137
Beslut

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






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
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§

194

Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - december
2019

MNN-2019-138
Beslut

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



Samverkansgruppens protokoll 191111
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§

195

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

MNN-2019-136
Sammanfattning

Miljönämnden har i delegationsordning överlåtit beslutanderätt till ordförande, vice
ordförande, och tjänstepersoner. Beslut som fattas 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, miljödirektör, avdelningschefer, enhetschefer, stadsjurister och
handläggare på delegation av miljönämnden – planärenden och bygglov
Sammanställning av beslut tagna av ordförande, vice ordförande eller andre vice
ordförande, miljödirektör, avdelningschefer, enhetschefer, stadsjurister och
handläggare på delegation av miljönämnden – övriga
Sammanställning av beslut tagna av miljödirektören på delegation av miljönämnden –
projektansökningar och projektavtal
Sammanställning av beslut tagna av ekonomichef på delegation av miljönämnden –
avskrivningar

Beslut

1. Miljönämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag







Delegationslista detaljplaner och bygglov
Delegationslista projektansökningar
Delegationslista projektavtal
Delegationslista övriga
Delegationslista avskrivningar december
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§

196

Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad,
MN-2019-4242

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.
Beslut

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

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) meddelar
att de avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga § 196 a.
Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD)
och Oscar Andersson (SD) meddelar att de avser inkomma med en skriftlig reservation,
bilaga § 196 b.
Tobias Peterson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att han avser
inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 196 c.
Yrkanden

Helena Grahn (M), med bifall av Håkan Ask (SD), yrkar att miljönämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till de kostnader som en utredning av
trängselavgifter skulle innebära.
Tobias Peterson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslutsgång

Ordförande Simon Chrisander (L) ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden
bifaller förvaltningens förslag till yttrande.
Omröstning begärs.
Miljönämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för förvaltningens förslag.
Nej-röst för Helena Grahns och Håkan Asks yrkanden.

14

Med 5 ja-röster för förvaltningens förslag och 4 nej-röster för Helena Grahns och Håkan
Asks yrkanden beslutar nämnden i enlighet med förvaltningens förslag till yttrande och
föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, bilaga § 196 d.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse MN 2019-12-10
Bilaga 1 Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad
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Reservation

Miljönämnden 2019-12-10
Ärende 11: Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö
MN-2019-4242
Den styrande minoriteten i miljönämnden ställer sig positiva till att införandet av
trängselavgifter i Malmö utreds. Vi Moderater menar att en utredning är kostsam
och tidskrävande och det finns i dagsläget inget behov av att införa
trängselavgifter i Malmö. Vi yrkade därför avslag på motionen.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar oss till förmån för vårt avslagsyrkande.

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

Lars Myllenberg (M)
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Reservation
Miljönämnden 2019-12-10
Ärende: Dnr: MN-2019-4242 (11)

Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad

Detta är ytterligare ett i raden av de grönas förslag som gör allt för att trycka bort
bilismen och skapa trafikkaos. Vi Sverigedemokrater värnar om alla trafikslag, och inser
att många medborgare vill ha och har ett behov av en bil. Att sätta sig över
medborgarnas önskan att transportera sig med bil är syniskt och rena
”storebrorsfasoner”. För oss är det självklart att bygga en infrastruktur även för biltrafik
och framtidens elfordon snarare än att ytterligare beskatta och försvåra för bilisterna.
Om de gröna får som de vill kommer snart även räddningstjänst, polis och ambulans bli
tvungna att cykla för att kunna ta sig fram i stadsmiljön.
Vidare anser Sverigedemokraterna att de pengar och resurser som de rödgröna vill
lägga på en utredning av trängselavgifter behövs för verkliga behov i Malmö.
Yrkande
Med tanke på ovanstående, yrkade vi Sverigedemokrater att motionen ska avslås.
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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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Miljö Nämnden 2019-12-10 Ärende MN-2019-4242

Vänsterpartiet ställer sig positivt till Måns Bergers (MP) förslag om införandet av
trängselavgifter.
Vi finner att förvaltningens svar är i linje med våra synpunkter i största allmänhet.
Vi finner det dock olyckligt att man ej går hårdare och snabbare fram då vare sig
uppsatta eller planetens behovsmässiga mål uppnås av stadens styrande politiker.
Vi i Vänsterpartiet hade velat se Måns Bergers (MP) förslaget med följande tillägg:

• att utreda behovet av trängselavgifter ger ingen effekt, detta är totalt överflödigt. Däremot bör det utredas/planeras hur en trängselskatt snarast kan implementeras.

• att progressivitet byggs in i trängselsystemet (tex tyngre bil - betalar mer)
• att planeringen tidsbestäms – vi tänjer redan idag på planetens gränser, systemet borde varit igång igår.

Malmö 2019-12-17
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av

Voteringslista
Malmö stad
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Mötesdatum
2019-12-10

Miljönämnden
Voteringslista: §196

Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad, MN-2019-4242, MNN2019-120
Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga § 196 d
Ledamot

Jan Olof Håkan Andersson (SD), Ledamot
Håkan Ask (SD), Ledamot
Lars Myllenberg (M), Ledamot
Tobias Petersson (V), Ledamot
Sten Dahlvid (S), Ledamot
Johanna Axerup (S), Ledamot
Helena Grahn (M), Andre vice ordförande
Arwin Sohrabi (S), Vice ordförande
Simon Chrisander (L), Ordförande
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
5

4

0

19

§

197

Motion av Märta Stenevi (MP) om att inrätta ett klimatråd, MN2019-7349

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.
Beslut

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

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

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse MN 2019-12-10
Bilaga 1 Motion av Märta Stenevi (MP) om inrättande av klimatråd i Malmö stad

20

§

198

Remiss från Socialdepartementet om Stärkt skydd för den
enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag om kirurgiska
ingrepp och injektionsbehandlingar, MN-2019-8244

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.
Beslut

1. Miljönämnden svarar på Socialdepartementets remiss enligt förvaltningens förslag till

yttrande.
Beslutet skickas till

Socialdepartementet
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse MN 2019-12-10
Bilaga 1 Remiss från Socialdepartementet - Stärkt skydd för den enskilde vid
estetiska behandlingar
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§

199

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 bör ändras så att
samtliga fartyg som ankommer första svenska hamn ska visa upp ett saneringsintyg för den
kontrollmyndighet som Folkhälsomyndigheten anser.
Beslut

1. Miljönämnden svarar på Folkhälsomyndighetens remiss enligt förvaltningens förslag till

yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse MN 2019-12-10
Bilaga 1 Föreskrifter om ändring i HSLF FS 2015 8
Bilaga 2 Konsekvensutredning HSLF-FS 2015 8
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§

200

Remiss från stadsbyggnadsnämnden om 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.
Beslut

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

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) meddelar
att de avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga § 200 a.
Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD)
och Oscar Andersson (SD) meddelar att de avser inkomma med en skriftlig reservation,
bilaga § 200 b.
Jäv

På grund av jäv deltar inte Arwin Sohrabi (S) i handläggningen av ärendet.
Yrkanden

Ordförande Simon Chrisander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Helena Grahn (M) yrkar att miljönämnden ska besluta att avstyrka förslaget till detaljplan
med motiveringen att det saknas parkeringsmöjligheter för besökare som vill ta sig till parken
med bil.
Håkan Ask (SD) yrkar att miljönämnden ska besluta att avstyrka förslaget till detaljplan
med motiveringen att parkeringsmöjligheterna för bil bör utredas samt att eventuella
undanträngningseffekter av en superbuss även bör utredas.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Miljönämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för ordförandens yrkande att bifalla förvaltningens förslag till yttrande.
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Nej-röst för Helena Grahns och Håkan Asks yrkanden att nämnden ska avstyrka
planförslaget.
Med 5 ja-röster för ordförandens yrkande och 4 nej-röster för Helena Grahns och Håkan
Asks yrkanden beslutar nämnden i enlighet med förvaltningens förslag till yttrande, bilaga §
200 c.
Beslutsunderlag










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)
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Reservation

Miljönämnden 2019-12-10
Ärende 15: Yttrande över förslag till detaljplan för del av fastigheten
Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i Malmö, Dp 5592
MN-2018-5669
Vi Moderater ställer oss positiva till att Malmös invånare får en ny stor park, men
ser problem med detaljplanens utformning.
Enligt detaljplanen riktar sig parkmiljöns utformning till alla Malmöbor. Parken
kommer att ha ett antal olika aktiviteter, med allt från lokal odling till
caféverksamhet. I parkens hjärta finns flera funktioner som illustreras som
aktiviteter för barnfamiljer.
Om dessa illustrationer skall kunna infrias krävs det att parken är tillgänglig för
alla. I planbeskrivningen görs antagande att de Malmöbor som besöker parken
kommer resa dit på cykel eller med kollektivtrafik, och endast i begränsad form
med bil. Alla bilburna hänvisas i planen till ett parkeringshus norr om
Hyllievångsskolan. Den gatuparkering som finns norr om parken är idag
begränsad till maximalt en timme.
Idag nyttjas Malmös parker av Malmöbor som har med sig grillar, solstolar och
diverse spel och leksaker, vilket även belyses i planen för Hyllie. Parken behöver
därför vara lättillgänglig för alla som vill kunna nyttja parken till mer än
promenader. I planen tillåts inga bilparkeringar på Hyllie boulevard, trots att det
finns gott om utrymme längs gatan.
Vi ser att parken med den utformning som finns i detaljplanen idag endast
kommer att byggas för en begränsad del av Malmöborna och därför reserverar vi
oss mot beslutet.
Helena Grahn (M)
Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Lars Myllenberg (M)
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Reservation
Miljönämnden 2019-12-10
Ärende: MN-2018-5669 (15)

Yttrande över förslag till detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie
i Malmö, Dp 5592
Vi Sverigedemokrater yrkade att avstyrka detaljplanen då vi vill utreda möjligheten till
parkering för att öka tillgängligheten samt att utreda vilka undanträngningseffekter en
superbuss ger.
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)

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-12-10

Miljönämnden
Voteringslista: §200

Remiss från stadsbyggnadsnämnden om förslag till detaljplan för del av fastigheten
Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i Malmö, Dp 5592, MN-2018-5669, MNN-2019-142
Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga § 200 c
Ledamot

Ja

Simon Chrisander (L), Ordförande
Helena Grahn (M), Andre vice ordförande
Johanna Axerup (S), Ledamot
Sten Dahlvid (S), Ledamot
Tobias Petersson (V), Ledamot
Lars Myllenberg (M), Ledamot
Håkan Ask (SD), Ledamot
Jan Olof Håkan Andersson (SD), Ledamot
Wilfredo Salinas Yancunta (S), Ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
5

4

0
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§

201

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.
Miljöförvaltningen har med anledning av detta tagit fram förslag på process och indikatorer
för uppföljning av policy för hållbar utveckling och mat.
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.
Reservationer och särskilda yttranden

Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD)
och Oscar Andersson (SD) meddelar att de avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga §
201.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisorskollegiet
Beslutsunderlag







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
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Bilaga 5 Policy för hållbar utveckling och mat
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Särskilt yttrande
Miljönämnden 2019-12-10
Ärende: MN-2018-9989 (16)

Återrapportering av 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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§

202

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. I föreslagen 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. Förslaget innehåller även
förändringar i beslutsnivåerna och vissa andra justeringar med anledning av reviderad
lagstiftning.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner föreslagna revideringar av miljönämndens delegationsordning
med följande ändringar:





punkt 5.2.2 plockas bort och numreringen av efterföljande punkter justeras
beslutsnivån för punkt 3.3.6 ändras från närmaste chef till miljödirektören
beslutsnivån för punkt 3.2.3 a ändras från avdelningschef till miljödirektören
punkt 3.2.3 b plockas bort

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.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) meddelar
att de avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga § 202 a.
Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD)
och Oscar Andersson (SD) meddelar att de avser inkomma med en skriftlig reservation,
bilaga § 202 b.
Yrkanden

Ordförande Simon Chrisander (L) lägger fram följande yrkanden:
1. Punkt 5.2.2 är en dubblett av punkt 5.2.1 och plockas därför bort och numreringen
av efterföljande punkter justeras.
2. Beslutsnivån för punkt 3.3.6 Beslut om garantipension och avgångsvederlag ändras från närmaste
chef till miljödirektören.
3. Beslutsnivån för punkt 3.2.3 a Teckna avtal om och inom projekt med finansiärer, projektpartners,
statliga och regionala myndigheter med egen finansiering och annat eget åtagande upp till högst 10

32

prisbasbelopp per år under högst fyra år om annat åtagande inte överstiger 10 basbelopp gånger det antal år
som avtalet gäller ändras från avdelningschef till miljödirektören.
4. Punkt 3.2.3 b Teckna avtal om och inom projekt med finansiärer, projektpartners, statliga och regionala
myndigheter med egen finansiering och annat eget åtagande upp till högst 15 prisbasbelopp per år under högst
fyra år om annat åtagande inte överstiger 15 basbelopp gånger det antal år som avtalet gäller plockas bort.
Helena Grahn (M) yrkar att miljönämnden ska besluta att återremittera ärendet.
Håkan Ask (SD), med bifall av Helena Grahn, yrkar att gränsen på 10 prisbasbelopp i punkt
3.2.3 a Teckna avtal om och inom projekt med finansiärer, projektpartners, statliga och regionala
myndigheter med egen finansiering och annat eget åtagande upp till högst 10 prisbasbelopp per år under högst
fyra år om annat åtagande inte överstiger 10 basbelopp gånger det antal år som avtalet gäller sänks från 10
prisbasbelopp till 5 prisbasbelopp.
Håkan Ask, med bifall av Helena Grahn, yrkar att punkt 3.2.2 Besluta om att en projektansökan
ska återkallas ska plockas bort.
Ajournering 16:50-17:15
Beslutsgång

Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag och finner frågan med Ja
besvarad.
Omröstning begärs.
Miljönämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag.
Nej-röst för att återremittera ärendet.
Med 5 ja-röster för att avgöra ärendet idag och 4 nej-röster för att återremittera ärendet
beslutar nämnden att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde, bilaga § 202 c.
Ordföranden ställer i tur och ordning proposition på resterande yrkanden och finner att
nämnden bifaller samtliga yrkanden som ordföranden lagt fram och att nämnden avslår
Håkan Asks och Helena Grahns yrkanden.
Omröstning begärs avseende Håkan Asks och Helena Grahns yrkanden att gränsen på 10
prisbasbelopp i punkt 3.2.3 a sänks till 5 prisbasbelopp.
Miljönämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för föreliggande förslag från förvaltningen.
Nej-röst för Håkan Asks yrkande.
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Med 5 ja-röster för föreliggande förslag från förvaltningen och 4 nej-röster för Håkan Asks
med fleras yrkanden beslutar nämnden att bifalla förvaltningens förslag och gränsen på 10
prisbasbelopp i punkt 3.2.3 a behålls, bilaga § 202 d.
Omröstning begärs även avseende Håkan Asks och Helena Grahns yrkanden att punkt 3.2.2
ska plockas bort.
Miljönämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för föreliggande förslag från förvaltningen.
Nej-röst för Håkan Asks med fleras yrkande.
Med 4 ja-röster för föreliggande förslag från förvaltningen, 4 nej-röster för Håkan Asks och
Helena Grahns yrkanden samt 1 som avstår från att rösta avgör ordförandens utslagsröst och
nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag och punkt 3.2.2 behålls, bilaga § 202 e.
Beslutsunderlag






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
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Reservation

Miljönämnden 2019-12-10
Ärende 17: Revidering av miljönämndens delegationsordning
MN-2017-65
Miljönämnden har i ett års tid efterfrågat att delegationsordningen ses över.
Anledningen till att en revidering efterfrågades var främst att många partier ansåg
sig ha för dålig insyn i och styrning av förvaltningens projektverksamhet.
När den reviderade versionen av delegationsordningen till slut hamnade på bordet
såg vi moderater att den nya delegationsordningen innebar en kraftig försämring
för oss politiker att påverka projektverksamheten. Det tydligaste exemplet på
detta är att Socialdemokraterna och Liberalerna har beslutat att det endast är
presidiet som skall kunna återkalla projektansökningar – något som idag ligger på
nämndsnivå.
Moderaterna yrkade på återremiss då revideringen inte stämmer överens med det
som efterfrågats under året. Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot
beslutet.
Helena Grahn (M)
Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Lars Myllenberg (M)
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Reservation
Miljönämnden 2019-12-10
Ärende: MN-2019-144 (17)

Revidering av miljönämndens delegationsordning
Vi Sverigedemokrater vill inte att nämnden delegerar sin rätt att kunna återkalla en
projektansökan till presidiet. Det är viktigt att nämnden har kontroll över kostnaden för
projekten som i många fall har kommunbidrag på flera miljoner kronor.
Vi Sverigedemokrater yrkade därför att punkt 3.2.2 i delegationsordningen stryks samt
att antalet prisbasbelopp i punkt 3.2.3 minskas från 10 till 5.
Då vi inte fick gehör för våra yrkanden reserverar vi oss mot beslutet.
Att nämnden nu delegerar sin beslutsrätt till presidiet kommer också ge vänsterpartiet
mindre inflytande men de valde tyvärr att lägga ner sin röst.

Håkan Ask (SD)

Håkan Andersson (SD)

med instämmande av:

Jenny Bengtsson (SD)

Oscar Andersson (SD)

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-12-10

Miljönämnden
Voteringslista: §202
Ärende:

Revidering av miljönämndens delegationsordning, MN-2017-265, MNN-2019-144

Voteringslist(or)
Bilaga § 202 c
Ledamot

Ja

Simon Chrisander (L), Ordförande
Arwin Sohrabi (S), Vice ordförande
Helena Grahn (M), Andre vice ordförande
Johanna Axerup (S), Ledamot
Sten Dahlvid (S), Ledamot
Tobias Petersson (V), Ledamot
Lars Myllenberg (M), Ledamot
Håkan Ask (SD), Ledamot
Jan Olof Håkan Andersson (SD), Ledamot
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X

5

X
X
X
4

0

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Simon Chrisander (L), Ordförande
Arwin Sohrabi (S), Vice ordförande
Helena Grahn (M), Andre vice ordförande
Johanna Axerup (S), Ledamot
Sten Dahlvid (S), Ledamot
Tobias Petersson (V), Ledamot
Lars Myllenberg (M), Ledamot
Håkan Ask (SD), Ledamot
Jan Olof Håkan Andersson (SD), Ledamot
Resultat

X
X

Bilaga § 202 d

X
X
X
X

5

X
X
X
4

0

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Simon Chrisander (L), Ordförande
Arwin Sohrabi (S), Vice ordförande
Helena Grahn (M), Andre vice ordförande
Johanna Axerup (S), Ledamot
Sten Dahlvid (S), Ledamot
Tobias Petersson (V), Ledamot
Lars Myllenberg (M), Ledamot
Håkan Ask (SD), Ledamot
Jan Olof Håkan Andersson (SD), Ledamot

X
X

Bilaga § 202 e

X
X
X
X
X
X
X
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-12-10

Miljönämnden
Resultat

4

4

1

37
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§

203

Kompetensförsörjningsplan 2020, MN-2019-9511

MNN-2019-145
Sammanfattning

Malmö stad har en gemensam process för kompetensförsörjning. Alla nämnder ska upprätta
en kompetensförsörjningsplan och identifiera och analysera sitt eventuella kompetensgap.
Miljöförvaltningens bedömning är att förvaltningen klarar kompetensförsörjningen på såväl
kort som lång sikt.
Beslut

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




G-Tjänsteskrivelse MN 2019-12-10
Bilaga 2 Rapport - Kompetensförsörjningsplan 2020
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§

204

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. Trots
höga luftföroreningshalter, relativt andra mätningar, var uppmätta halter av kvävedioxid och
partiklar lägre än miljökvalitetsnormen.
Susanna Gustafsson, miljöingenjör, föredrar ärendet för nämnden.
Beslut

1.Miljönämnden godkänner rapporten.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Länsstyrelsen Skåne
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse MN 2019-12-10
Bilaga 1 Luftkartläggning vid Stockholmsvägen – Saarisgården 2018-2019
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§

205

Remiss om Klimatstrategi och energiplan för Skurups kommun
2020-2030, MN-2019-9962

MNN-2019-148
Sammanfattning

Miljönämnden har att svara på remiss om Klimatstrategi och energiplan för Skurups
kommun 2020-2030. Miljönämnden anser det vara positivt att Skurups kommun tagit fram
ett förslag till klimatstrategi och energiplan 2020-2030. Åtgärderna i förslaget kan dock sägas
vara för vaga för att nå såväl Skurups lokala miljömål som de regionala och nationella målen.
Miljönämnden lämnar därför, i sitt yttrande, några förslag på hur planen skulle kunna
kompletteras och åtgärderna konkretiseras.
Beslut

1. Miljönämnden svarar på remissen Klimatstrategi och energiplan för Skurups kommun
2020-2030 enligt förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse MN-2019-12-10
Bilaga 1 Klimatstrategi energiplan för Skurups kommun 2020-2030

