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§

43

Beslut

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av
protokollet

1. Miljönämnden utser Helena Grahn att jämte ordföranden justera dagens protokoll den 31
mars 2020.
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§

44

Beslut

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.
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§

45

Beslut

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner.
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§

46

Anmälan av inkomna skrivelser - mars 2020

MNN-2020-48
Beslut

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














KF 200226 §12 Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019-2022
KF 200206 §13 Organisering World Pride 2021
KF 200206 §15 Ändring av taxa enligt livsmedels och foderlagstiftningen men
anledning av EUs nya kontrollförordning
KF 200206 §16 Förslag till organisation och styrning av Malmö stads
lokalförsörjning
KF 200206 §17 Uppdrag budget 2018 Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar
KF 200206 §18 Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
KF 200206 §19 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
KF 200206 §20 Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering
KS 200115 §20 Revidering av prislista för leverans och förvaring av moderna
kommunala arkivhandlingar vid Malmö stadsarkiv
KS 200212 §47 Årlig rapportering från Malmöandan
KSAU 200302 § 131 Remiss från Miljödepartementet - Genomförande av
reviderade EU-direktiv på avfallsområdet
Föreningen VA i tiden 200309 Bedömning av enskilda avlopp Vägledning för
Miljö- och hälsoksyddsnämnder ut ett användarperspektiv
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§

47

Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - mars 2020

MNN-2020-46
Beslut

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





Samverkansgruppens protokoll 200121
Samverkansgruppens protokoll 200212
Samverkansgruppens protokoll 200226
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§

48

Redovisning av delegerade beslut - mars 2020, MN-2020-17

MNN-2020-47
Sammanfattning

Miljönämnden har i delegationsordning överlåtit beslutanderätt till ordförande, presidiet, vice
ordförande och tjänstepersoner. Beslut som fattas med delegation ska redovisas för
nämnden. Redovisningen innebär inte att miljönämnden omprövar eller fastställer besluten.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag










Delegationslista ordförande
Delegationslista projektavtal
Delegationslista projektansökningar
Delegationslista administrativa ärenden
Delegationslista detaljplaner o bygglov
Delegationslista yttrande övriga
Delegationslista övriga
Avskrivningar lista
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§

49

Information om djupgeotermi

MNN-2020-34
Sammanfattning

Olof Liungman, avdelningschef, föredrar ärendet för nämnden.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

50

Återrapportering avseende handlingsplan för arbetet 2019-2023
med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad, MN-20199619

MNN-2020-31
Sammanfattning

Miljönämnden ansvarar för samordning av arbetet enligt Handlingsplan för arbetet 2019–
2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. I samordningsansvaret ingår att
årligen rapportera genomfört arbete enligt handlingsplanen till kommunstyrelsen. I ärendet
redovisas genomfört arbete under 2019 för miljönämnden.
Beslut

1. Miljönämnden ställer sig bakom redovisningen.
2. Miljönämnden översänder redovisningen till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200324
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§

51

Förslag till reviderad handlingsplan för arbetet 2019-2023 med
att stärka Malmös roll som framtidens kuststad, MN-2019-9619

MNN-2020-43
Sammanfattning

Miljönämnden ansvarar för samordning av arbetet enligt Handlingsplan för arbetet 2019–
2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. I samordningsansvaret ingår att
årligen rapportera genomfört arbete enligt handlingsplanen till kommunstyrelsen samt att vid
behov föreslå revideringar av handlingsplanen. I ärendet presenteras förslag till reviderad
handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
Beslut

1. Miljönämnden tillstyrker föreslagna revideringar av miljönämndens åtaganden i
Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
och översänder förslaget till kommunstyrelsen för godkännande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200324
Bilaga 1 Förslag till reviderad Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka
Malmös roll som framtidens
Bilaga 2 Nu gällande Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös
roll som framtidens kuststad
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§

52

Remiss från Miljödepartmenetet - En utvecklad
vattenförvaltning (SOU 2019:66), MN-2020-1126

MNN-2020-40
Sammanfattning

Miljönämnden har att yttra sig över utredningen En utvecklad vattenförvaltning - Betänkande
av vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66) från Miljödepartementet. Utredningen
föreslår att arbetet med vattenförvaltningen behöver utvecklas och förstärkas både på
nationell nivå och avrinningsområdesnivå för att bli mer effektivt och få större genomslag.
Miljönämnden instämmer i det utredningen kommit fram till. Om full kostnadstäckning från
staten inte sker ställer sig nämnden dock kritisk till förslaget.
Beslut

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

På grund av jäv deltar inte Andreas Holmgren (MP) i handläggningen av ärendet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200324
Bilaga 1 En utvecklad vattenförvaltning (SOU 201966)
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§

53

Miljödirektören informerar

MNN-2020-1
Sammanfattning

Miljödirektör Rebecka Persson informerar förvaltningens åtgärder och anpassningar med
anledning av det nya corona-viruset covid-19. Nämnden informeras också om personella
förändringar på avdelningen för miljö- och hälsoskydd.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

54

Slutredovisning av Kemikalieplan med fokus på barn och unga
2017-2019, MN-2020-1313

MNN-2020-35
Sammanfattning

Under 2017-2019 har miljöförvaltningen lett arbetet med genomförande av Kemikalieplan
med fokus på barn och unga 2017-2019. Kemikalieplanen har innefattat åtta åtgärder där sju
stycken är genomförda och en är delvis genomförd. Åtgärden planeras genomföras under
2020. I ärendet redovisas Kemikalieplanens effekter. Totalt uppskattas över 150 kilo farliga
kemikalier ha rensats ut från förskolor när pedagoger inventerat leksaker efter information
genom kemikalieplanen.
Beslut

1. Miljönämnden har tagit del av slutredovisningen av Kemikalieplan med fokus på barn och
unga 2017-2019 och lägger den till handlingarna.
2. Miljönämnden översänder slutredovisningen av Kemikalieplan med fokus på barn och
unga 2017-2019 till kommunstyrelsen samt berörda nämnder och bolag för kännedom.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Fritidsnämnden
Grundskolenämnden
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
MKB Fastighets AB
Servicenämnden
Tekniska nämnden
VA Syd
Beslutsunderlag



G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200324
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§

55

Behovsutredning och tillsynsplan 2020-2022 för avdelningen för
miljö- och hälsoskydd, MN-2019-8765

MNN-2019-135
Sammanfattning

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd har tagit fram en behovsutredning och tillsynsplan för
2020 – 2022. Miljönämnden har prövnings-, anmälnings-, tillsyns- och kontrollansvar över
miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedels- och foderområdet samt andra närliggande
lagstiftningsområden. Denna behovsutredning och tillsynsplan omfattar miljö- och
hälsoskyddstillsynens lagstiftningsområde. Miljönämnden har att godkänna behovsutredning
och tillsynsplan för avdelningen för miljö- och hälsoskydd 2020-2022.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner Behovsutredning och tillsynsplan 2020 - 2022 för avdelningen
för miljö- och hälsoskydd.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Gran (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) meddelar
att de avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 55.
Beslutsunderlag





G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200324
Bilaga 1 Sammanställning tabell behovsutredning och tillsynsplan 2020 - 2022
Bilaga 2 Behovsutredning och tillsynsplan 2020 - 2022 - Avdelningen för miljö- och
hälso-skydd
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Miljönämnden 2020-03-24
Ärende 14: Behovsutredning och tillsynsplan 2020-2022 för
avdelningen för miljö- och hälsoskydd, MN-2019-8765
Moderaterna ställer sig positiva till att det finns en tydlig behovsutredning och tillsynsplan för
2020-2022, men vi ser stora risker med att målen inte kommer att uppnås.
Vi vet att bostadstillsynen endast har mäktats med till 58% utifrån tidigare uppsatta mål, och i
och med den pågående Covid-19 krisen så har vi svårt att se att man skulle kunna nå upp till de
ambitiösa mål man har i den här planen.
Vi Moderater menar att en välfungerande bostadstilsyn är av stor vikt för Malmöbornas
bostadssituation och inkommer därför med ett särskilt yttrande.

Helena Grahn (M)

Med instämmande av

Bill Jönsson (M)

Lars Myllenberg (M)
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§

56

Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund
(M) om miljöpris, MN-2019-10679

MNN-2020-37
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har till miljönämnden, servicenämnden och tekniska nämnden översänt
motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om miljöpris.
Miljönämnden ställer sig positiv till motionärernas vilja att privatpersoners insatser för
Malmös miljö och närområde uppmärksammas. Däremot anser miljönämnden att den relativt
snäva tolkningen av miljöinsatser i form av insamling av plast, metaller, batterier och annat
skräp som begränsande i sammanhanget och ser i nuläget inget behov av att ytterligare
miljöpris inrättas. Miljönämnden föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslut

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

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Helena Grahns yrkande.
Yrkanden

Helena Grahn (M) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordförande Simon Chrisander (L) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till miljöförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att miljönämnden beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till miljöförvaltningens förslag till
yttrande.
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200324
Bilaga 1 Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om
miljöpris - remiss från kommunfullmäktige
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§

57

Remiss från stadsbyggnadsnämnden - Samrådshandlingar till
detaljplan för Tullstorp 180:22, Dp 5634, MN-2018-10350

MNN-2020-38
Sammanfattning

Miljönämnden har att yttra sig över förslag till detaljplan för fastigheten Tullstorp 180:22.
Syftet med planen är att göra det möjligt att etablera ett verksamhetsområde i anslutning till
Yttre Ringvägen. Miljönämnden har inget att invända mot förslaget. Däremot saknar
planbeskrivningen information om konsekvenser för dagvatten och hur planen påverkar
miljökvalitetsnormen för vatten. Vidare anser nämnden att på fastigheten befintliga träd i
möjligaste mån ska bevaras och integreras i det framtida verksamhetsområdet.
Beslut

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

Tobias Petersson (V) meddelar att han avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga §
57 a.
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) meddelar
att de avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 57 b.
Yrkanden

Tobias Petersson (V) yrkar att miljönämnden i första hand ska besluta att återremittera
ärendet med hänvisning till vänsterpartiets reservation i stadsbyggnadsnämnden 2020-01-23 §
17.
Tobias Petersson yrkar i andra hand avslag på förvaltningens förslag till yttrande.
Ordförande Simon Chrisander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner
frågan med Ja besvarad.
Ordförande ställer resterande yrkanden motvarandra och finner att nämnden beslutar att
bifalla miljöförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag







G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200304
Bilaga 1 Planbeskrivning
Bilaga 2 Plankarta
Bilaga 3 SBN 200123 § 17a Reservation M och C
Bilaga 4 SBN 200123 § 17b Reservation V
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Bilaga 5 SBN 200123 § 17c Särskilt yttrande MP
Bilaga 6 SBN 181129 § 414 Särskilt yttrande V
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Vänsterpartiet

Reserva'on
Miljö Nämnden 2020-03-24 Ärende MN-2018-10350

Vi i Vänsterpartiet har vid flertalet tillfällen ifrågasatt förslaget till utbyggnad av Tullstorp. Och vi ser inte någon förändring i nuvarande underlag som skulle få oss att
ändra uppfattning. Baserat på detta kommer vi att rösta NEJ till liggande förslag. Vi
anser att miljönämnden skall opponera sig då det planeras exploatering av jordbruksmark, även denna gång.
Vi instämmer tillfullo med våra kamrater i Stadsbyggnadsnämnden den 29.11.2018 –
då ett Särskilt yttrande inlämnades ”Satsning på kollektivtrafik krävs”. Det samma
gäller den 23.01.2020, ”Ohållbara trafiklösningar för etablering på åkermark”.
Eftersom detta förslag inte bifölls reserverar Vänsterpartiet sig mot MN:s beslut till
yttrande.
Malmö 2020-03-24
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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Miljönämnden 2020-03-24
Ärende 16: Remiss från stadsbyggnadsnämnden –
Samrådshandlingar till detaljplan för Tullstorp 180:22, Dp 5634, MN2018-10350
Malmös åkermark tillhör Europas bästa. Därför är exploatering på åkermark något vi bör vara
väldigt restriktiva med.
Moderaterna menar att en tät och hög exploatering är enda sättet att möjliggöra för Malmö att bli
en halvmiljonstad samtidigt som vi kan värna den åkermark vi har kvar. Att exploatera på
åkermark utanför yttre Ringvägen bör endast ske när andra alternativ saknas.
Moderaterna ser även problem med att det saknas utbyggd infrastruktur för kollektivtrafik till den
tilltänkta arbetsplatsen idag.
Moderaterna menar att detaljplanen inte är helt genomtänkt i sin nuvarande utformning och
inkommer därför med ett särskilt yttrande.

Helena Grahn (M)

Med instämmande av

Bill Jönsson (M)

Lars Myllenberg (M)
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§

58

Remiss från Infrastrukturdepartementet - Mer biogas! För ett
hållbart Sverige (SOU 2019:63), MN-2020-685

MNN-2020-39
Sammanfattning

Miljönämnden har att yttra sig över remiss från Infrastrukturdepartementet om utredningen
Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63). Utredningen kartlägger hur biogasens
nytta som resurs kan tas till vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogas kan ges
konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler. Utredningen föreslår att det
införs mål för produktion av biogas i Sverige tillsammans med en uppsättning av ekonomiska
styrmedel i syfte att stimulera en ökad produktion och förädling av biogas. Miljönämnden
bedömer att förslaget är i linje med med stadens kommunfullmäktigemål, miljöprogram och
miljöbilsstrategi.
Beslut

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

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200324
Bilaga 1 Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019 63)
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§

59

Remiss från Naturvårdsverket om Förslag till nya och ändrade
föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på
avfallsområdet, MN-2020-1861

MNN-2020-41
Sammanfattning

Naturvårdsverket har för yttrande översänt remittering av förslag till nya och ändrade
föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet. Förslagen innebär
bland annat att bestämmelserna om sortering av brännbart avfall med tillhörande undantag
utgår, att kommunen ges en utökad dispensmöjlighet för undantag från kravet på utsortering
av brännbart bygg- och rivningsavfall och att allmänna råd upphävs och ersätts av en
webbaserad vägledning. Förslagen innebär vidare att det införs bestämmelser om vilka
uppgifter som ska antecknas enligt avfallsförordningens bestämmelser om
anteckningsskyldighet och hur antecknade uppgifter ska lämnas till avfallsregistret.
Beslut

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

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200324
Bilaga 1 Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för
genomförande av reviderade direktiv på avfallsområd
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§

60

Remiss från Burlövs kommun om Utställning av miljöprogram
2030, MN-2020-1079

MNN-2020-42
Sammanfattning

Burlövs kommun har tagit fram ett miljöprogram som syftar till att uppnå de nationella
miljökvalitetsmålen och bidra till det globala arbetet med Agenda 2030. Miljöprogrammet har
tre målområden där varje målområde har ett antal lokala miljömål. Vidare har målen ett antal
ramåtgärder som behöver genomföras för att kunna uppnås. Miljönämnden är positiva till
Miljöprogram 2030 för Burlövs kommun men önskar att miljöprogrammet kompletteras med
en ramåtgärd om konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp i Burlövs kommun.
Beslut

1. Miljönämnden svarar på remiss av miljöprogram 2030 för Burlövs kommun enligt
förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Burlövs kommun
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200324
Bilaga 1 Miljöprogram 2030 för Burlövs kommun

25

§

61

Ändringsavtal till koordinatorsavtal om samarbete kring det
nationella programmet Sharing Cities Sweden, MN-2019-5406

MNN-2020-44
Sammanfattning

Malmö stad deltar i det Vinnovafinansierade nationella programmet Sharing Cities Sweden.
Malmö, Göteborg, Umeå och Stockholm utgör fyra olika testbäddar inom programmet.
Samarbetet regleras i ett koordinatorsavtal. Testbädd Malmö utgörs av Sege Park. Testbädden
koordineras av miljöförvaltningen och drivs av sex parter utöver Malmö stad; Lunds
universitet, Trianon, Svensk Form Syd, Eon, Sveriges lantbruksuniversitet och IVL Svenska
miljöinstitutet. Samarbetet regleras i ett partneravtal. Sharing Cities Sweden önskar förlänga
koordinatorsavtalet med åtta månader samt ersätta en frånträdande part med en ny part.
Partneravtalet ska förlängas med motsvarande tid. Testbädd Malmö önskar samtidigt lägga till
en part i projektet.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner ändringsavtalet till Koordinatorsavtalet och uppdrar åt
nämndens ordförande att underteckna avtalet.
2. Miljönämnden godkänner ändringsavtalet till Partneravtal om testbädd Malmö och uppdrar
åt nämndens ordförande att underteckna avtalet.
3. Miljönämnden uppdrar åt ordföranden att underteckna eventuella kommande
ändringsavtal till Partneravtal om testbädd Malmö, förutsatt att dessa inte inbegriper
förändringar av nämndens kostnad eller åtagande.
4. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till

Ändringsavtal till Koordinatorsavtal skickas till Lunds universitet.
Ändringsavtal till Partneravtal skickas till samtliga parter inom testbädd Malmö.
Beslutsunderlag
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