1

Malmö stad

Miljönämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-01-28 kl. 15:30

Plats

Samlingssalen, Bergsgatan 17

Ordförande

Simon Chrisander (L)

Ledamöter

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

Ersättare

Wilfredo Salinas Yancunta (S)
Susanne Andreasson Leth (S)
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
Mathias de Maré, Avdelningschef
Olof Liungman, Avdelningschef
Håkan Nilsson, Ekonomichef
Malin Sandström, Enhetschef
Pernilla Hedin, Enhetschef
Sofie Holmkvist, Kanslichef
Emelie Andersson, Nämndsekreterare

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 11 februari
2020.
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 från revisorskollegiet

Sammanfattning

Åke Christiansson, revisorskollegiet, Rune Andersson, revisorskollegiet, Sara Ahlqvist,
revisorskollegiet, Ann-Mari Ek, revisionsdirektör, 15 minuter.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
6.

Information om arbetet med ny energistrategi

Sammanfattning

Daniel Svanfelt, enhetschef samhällsbyggnadskontoret, Malin Anderberg, utredare
miljöstrategiska avdelningen, 15 minuter
Förslag till beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
7.

Miljödirektören informerar

MNN-2020-1
Förslag till beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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8.

Anmälan av inkomna skrivelser - januari 2020

MNN-2020-2
Förslag till beslut

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

















9.

KF 191120-191121 §243 Budget 2020 med plan för åren 2021-2022
KF 191120 §245 Nämndsövergripande styrdokument - ny översyn och förslag till
upphävande
KF 191219 §256 Krisledning Malmö stad 2020
KF 191219 §257 Ändring i bilaga till taxa enligt miljöbalken
KF 191219 §262 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18)
KS 191030 §250 Trygghetssatsning 2019
KS 191113 §266 Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag på fortsatt arbete
samt möjlighet till klimatväxlingsmodell
KSAU 191202 §658 Anpassning av riktlinjer för informationssäkerhet i Malmö stad
KSAU 191202 §680 Yttrande över remiss från Naturvårdsverket
KSAU 191202 §681 Yttrande över remiss från Naturvårdsverket
AGU 191123 §45 Upphävning av riktlinjer för anställning i Malmö stad efter 67 års
ålder
Revisorskollegiet 191127 §110 Utlandsresor
Stadsrevisionen 191218 Revisionsplan 2020
Stadskontoret 2019-12-12 Resultat från Malmöpanelen hösten 2019
Energimyndigheten 191202 Beslut om avslag på ansökan från Malmö kommun om
stöd till projektet Energiporten
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - januari 2020

MNN-2020-3
Förslag till beslut

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


10.

Samverkansgruppens protokoll 191114
Redovisning av delegerade beslut - januari 2020
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MNN-2020-4
Sammanfattning

Miljönämnden har i delegationsordning överlåtit beslutanderätt till ordförande, presidiet, vice
ordförande och tjänstepersoner. Beslut som fattas på delegation ska redovisas för
miljönämnden. Redovisningen innebär inte att miljönämnden omprövar eller fastställer
besluten.
Till miljönämndens sammanträde 2020-01-28 redovisas beslut fattade i enlighet med den
delegationsordning som upphörde att gälla 2019-12-31 och beslut fattade i enlighet med den
nu gällande delegationsordningen som trädde i kraft 2020-01-01.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag









11.

2019 Delegationslista detaljplaner och bygglov
2019 Delegationslista anställningsavtal
2019 Delegationslista projektavtal
2019 Delegationslista projektansökningar
2019 Delegationslista övriga
2020 Delegationslista detaljplaner och bygglov
2020 Delegationslista övriga yttranden
2020 Delegationslista övriga
Nämndsbudget 2020, MN-2020-163

MNN-2020-5
Sammanfattning

I miljönämndens budget för 2020 anger nämnden indikatorer för samt beskrivning av hur
arbetet med att bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål ska ske.
Kommunbidraget för miljönämnden under 2020 uppgår till 76 262 000 kronor, vilket är en
ökning med 8 919 000 kronor jämfört med 2019 års budget. Den största delen av ökningen
hänförs till trygghetssatsningen Tryggare Malmö som från och med 2020 får en permanent
finansiering med 7 500 000 kronor. Miljönämndens budgeterade totala kostnader uppgår till
181 393 000 kronor varav personalkostnaderna är 105 586 000 kronor. Antalet helårsresurser
som budgeteras under 2020 är 166,5.
Förslag till beslut

Miljönämnden fastställer nämndsbudget 2020 enligt förslag.
Beslutsunderlag



12.

G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2020-01-28
Bilaga 1 Nämndsbudget 2020
Revidering av miljönämndens delegationsordning, MN-2017-265
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MNN-2019-144
Sammanfattning

Miljönämnden beslutade den 10 december 2019 om revidering av delegationsordning för
miljönämnden (202 §), med ikraftträdande den 1 januari 2020. Efter antagandet har
konstaterats att samtliga beslut om utfärdande av kontrollavgifter på livsmedelsområdet,
punkt 2.12a, av misstag har hamnat på handläggarnivå. Avsikten har varit att endast
avgiftsbeslut för registrering av livsmedelsanläggning får fattas av handläggare, d v s samma
ordning som gällde enligt tidigare delegationsordning. Miljöförvaltningen föreslår därför att
delegationsordningen i denna del korrigeras. Miljöförvaltningen föreslår även att ändringar av
redaktionell karaktär görs i punkt 4.5.2 samt 5.1.1.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner föreslagna revideringar av miljönämndens delegationsordning.
2. Miljönämnden antar reviderad delegationsordning att gälla från och med 12 februari 2020.
Beslutsunderlag




13.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2020-01-28
Bilaga 1 Förslag till delegationsordning i ny lydelse
Bilaga 2 Nu gällande delegationsordning
Remiss från stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Hamnen 22:164
m. fl. (Norra Hamnen, delområde 2) i Norra Hamnen i Malmö, Dp
5625, MN-2018-10361

MNN-2020-6
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan. Syftet med detaljplanen är att
pröva möjligheten för hamnanknutna verksamheter, logistikföretag och verksamhetskopplad
service samt möjliggöra etablering av vindkraft. Planförslaget innebär även att ett
naturområde skapas som kompensation för mark som tas i anspråk vilken dag fungerar som
en kompensation för en tidigare ersättningsbiotop för fåglar. För att kunna genomföra planen
krävs en utfyllnad i Norra Hamnen på cirka 236 000 m2 stort vattenområde som kräver
tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Detaljplaneläggningen och miljöbedömning
samordnas med den prövningen enligt miljöbalken.
Miljönämnden anser att exploateringsgraden av industriområdet bör ökas, att planen bör
beakta risken för vågöversköljningar samt att utbyggnadstakten kopplat till infrastrukturen
bör säkerställas vad gäller anläggande av diken för omhändertagande av dagvatten.
Svar till stadsbyggnadsnämnden senast 2020-01-28, SBN-2018-1046
Förslag till beslut

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







14.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2020-01-28
Bilaga 1 Planbeskrivning
Bilaga 2 Plankarta
Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 4 Planprogram för Norra Hamnen Logistikcentrum
Bilaga 5 Beslut SBN 191017 §274 inklusive särskilda yttranden (SD), (M) och (C)
Remiss från revisorskollegiet om rapport Granskning av
utlandsresor, MN-2019-10074

MNN-2020-8
Sammanfattning

Revisorskollegiet har översänt rapporten fördjupad granskning av utlandsresor till
miljönämnden för yttrande. Den sammanfattade bedömningen är att miljönämnden
säkerställer att rättspraxis och styrdokumentet följs vid utlandsresor, och att den interna
kontrollen av detta är tillräcklig. Miljönämndens yttrande ska ge svar på vilka åtgärder
miljönämnden avser att vidta enligt revisorskollegiets rekommendation att se över hur rutiner
för extern representation tillämpas.
Tillägg av skatteverkets allmänna råd för återkommande representation mot en och samma
person ska göras i Malmö stads ekonomihandbok under rutinen för extern representation
samt i miljönämndens rutin för extern representation. Tillägget gör att det är lättare att
tillämpa rutinen för extern representation och det blir tydligare för beslutsattestanten att
kontrollera avdragsrätten för representationen.
Svar till revisorskollegiet senast 2020-02-03, SR-2019-67
Förslag till beslut

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




15.

G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2020-01-28
Bilaga 1 Fördjupad granskning – utlandsresor
Bilaga 2 Beslut revisorskollegiet 191127 § 110
Överklagande reservationsvis av slutliga villkor, Stena Recycling
AB, MN-2013-5322

MNN-2020-10
Sammanfattning

Miljöförvaltningen har på delegation överklagat ett tillståndsbeslut gällande slutliga villkor för
utsläpp till dagvatten och fått anstånd att inkomma med en utveckling av grunderna för
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överklagandet. Miljöförvaltningen anser att det skett ett bristfälligt remissförfarande och att
de slutliga villkoren inte är anpassade efter den faktiska miljöfarliga verksamheten.
Miljöförvaltningen förordar att tillståndsbeslutet upphävs alternativt att ärendet återförvisas.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden beslutar att skicka utveckling av grunder för överklagande av tillståndsbeslut
enligt förvaltningens förslag.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag



16.

G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2020-01-28
Miljöprövningsdelegationens beslut 2019-12-12
Förslag till godkännande av projektavtal för projektet Koncept,
planering, demonstration och replikering av Lokala Användarvänliga
Energisamhällen (CLUE), MN-2019-8789

MNN-2020-9
Sammanfattning

Miljöförvaltningen skickade 2018-11-02 in ansökan för projektet Koncept, planering,
demonstration och replikering av Lokala Användarvänliga Energisamhällen till
Energimyndigheten. En uppdatering av ansökan gjordes 2019-11-01. Budget för svenska
delen av projektet (projektets åtta svenska parter) är 16 750 000 kr, varav 10 102 000 kr är
bidrag. Miljöförvaltningens budget är 2 408 000 kr varav 963 200 kr är bidrag.
Miljöförvaltningen har mottagit beslut, ändringsbeslut och villkorsbilaga, om godkännande av
ansökan. Samarbetsavtal mellan projektkonsortiets parter har även tagits fram. Miljönämnden
föreslås nu godkänna samarbetsavtalet och villkorsbilagan.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner samarbetsavtalet för Koncept, planering, demonstration och
replikering av Lokala Användarvänliga Energisamhällen, enligt bilaga, och uppdrar åt
ordföranden att underteckna avtalet.
2. Miljönämnden godkänner villkorsbilagan till Energimyndighetens beslut, enligt bilaga, och
uppdrar åt ordföranden att underteckna densamma.
3. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag





17.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2020-01-28
Bilaga 1 Samarbetsavtal
Bilaga 2 Beslut inklusive villkorsbilaga
Bilaga 3 Populärsammanfattning för projektet
Förslag att Malmö stad undertecknar Eurocities deklaration
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Environment Forum Declaration on curbing plastic waste and
littering, MN-2019-8587
MNN-2019-128
Sammanfattning

Malmö stad är en av 140 städer som är medlem i nätverket Eurocities. Nätverket har tagit
fram en deklaration som uppmanar till minskad spridning av plastavfall i naturen. Budskapet i
deklarationen går i linje med Malmös ambitioner och staden uppfyller redan i stor
utsträckning deklarationens åtaganden. Genom att ställa sig bakom deklarationen kan Malmö
ytterligare kommunicera arbetet med att stoppa spridningen av plastavfall och minska
användandet av plast i staden.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden ställer sig bakom Eurocities deklaration om plastavfall ”Eurocities
Environment Forum Declaration on curbing plastic waste and littering”.
2. Miljönämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Malmö stad undertecknar Eurocities
deklaration om plastavfall.
Beslutsunderlag




18.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2020-01-28
Bilaga 1 Eurocities Environment Forum Declaration on curbing plastic waste and
littering
Rapport - Inventering av ålgräs, Zostera marina, inom Malmö stads
havsområde, MN-2019-4465

MNN-2020-7
Sammanfattning

Miljöförvaltningen har inom ramen för miljöövervakningen beställt en inventering av ålgräs,
Zostera marina, längs tre transekter längs Malmös kust. Inventeringen är en uppföljning av
tidigare studier som genomförts med olika intervall längs samma tre transekter sedan 1990talet.
Ålgräsängarna i framför allt Malmös södra havsområde utgör den i särklass viktigaste
biotopen i kommunen då de utgör basen för stora delar av ekosystemet i Öresund. 2019 års
inventering visar på att ålgräsets kondition är bra och att det inte skett någon större
förändring sedan senaste inventeringen 2016. Historiskt sett har ålgräset längs två av
transekterna förbättrats avsevärt jämfört med när mätningarna startade 1997.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten ”Inventering av ålgräs, Zostera marina, inom Malmö
stads havsområde”
2. Miljönämnden uppdrar åt förvaltningen att beakta rapporten i sitt arbete med övervakning,
tillsyn, miljöstrategiskt arbete och information.
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3. Miljönämnden översänder rapporten för kännedom till tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden och Länsstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2020-01-28
Bilaga 1 Rapport Inventering av ålgräs, Zostera marina, inom Malmö stads
havsområde

