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Malmö stad

Miljönämnden
Protokoll
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Beslutande ledamöter

Simon Chrisander (L) (Ordförande)
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Oscar Andersson (SD) §93 ersätter Jan Olof Håkan Andersson (SD) pga jäv
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§

78

Beslut

Val av justerare och bestämmande av tid för justering

1. Miljönämnden utser Helena Grahn (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll
den 2 juni 2020.
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§

79

Beslut

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.
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§

80

Beslut

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner.
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§

81

Anmälan av inkomna skrivelser - maj 2020

MNN-2020-60
Beslut

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













KS 200415 §113 Tillämpningsföreskrifter för digitala sammanträden med särskilt
yttrande (M)
KS 200415 § 123 Återrapportering utvärdering av Malmö stads arbete med jämlik
hälsa och social hållbarhet
KS 200415 § 134 Personalredovisning 2019
KSAU 200414 § 229 Remiss från Naturvårdsverket
KSAU 200420 § 251 Avsiktsförklaring Viable Cities
KSAU 200427 § 254 Remiss från Miljödepartementet - En utvecklad
vattenförvaltning (SOU 2019 66)
KSAU 200427 § 255 Remiss från Naturvårdsverket - Samråd om avgränsning av
strategisk miljöbedömning för Danmarks havsplan
KSAU 200511 § 307 Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad - förlängd
remisstid
Stadsrevisionen i Malmö stad 2020-04-20 Årsrapport 2019 Mijlönämnden
Arvodeskommitténs presidium 200422 Protokoll
Pågen 200424 PM rörande Pågens investeringar och framtida utveckling i Malmö
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§

82

Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - maj 2020

MNN-2020-51
Beslut

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




Samverkansgruppens protokoll 200403
Samverkansgruppens protokoll 200325
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§

83

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

MNN-2020-61
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 projektansökningar
Delegationslista yttrande övriga
Delegationslista övriga (2)
Delegationslista administrativa ärenden
Delegationslista detaljplaner o bygglov
Delegationslista ordförande
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§

84

Miljödirektören informerar

MNN-2020-1
Sammanfattning

Miljödirektör Rebecka Persson informerar om:







Beslut

Lägesrapportering avseende Covid -19
Lagrådsremiss om trängseltillsyn
Aktuella samarbeten mellan storstäderna
Klimatkontrakt Viable Cities
Lägesrapport chefsrekryteringar
Utsläpp av avloppsvatten från Danmark
Miljörankingen

1. Miljönämnden tackar för informationen.

10

§

85

Information om miljöprogrammet

Sammanfattning

Olof Liungman, avdelningschef på miljöstrategiska avdelningen, informerar om arbetet med
att ta fram förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

86

Skriftlig information om Storstadspaketet, MN-2020-4220

MNN-2020-62
Beslut

1. Miljönämnden beslutar att ärendet utgår.
Beslutsunderlag





G-skrivelse miljönämnden 200526
Bilaga 1 Storstadspaket Malmö Åtgärder för utbyggd kollektivtrafik, cykel och
bostäder
Bilaga 2 Årsrapport för 2019, Ramavtal 8 – Storstad
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§

87

Skriftlig information om projektet Clever cities, MN-2018-657

MNN-2020-63
Sammanfattning

Projektet Clever Cities vill visa att grönare städer är bättre för människor och samhället.
Genom stor- och småskalig implementering av naturbaserade lösningar samt kunskapsutbyte
mellan projektets nio städer vill man höja kunskapen om sociala nyttor med grönare städer
och samla in data och underlag för politiska beslut. Malmö stad utforskar, tillsammans med
lokala nätverk och verksamheter, möjligheten att skapa lekfulla gröna stråk, med ätbara inslag,
i Lindängen.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen
Beslutsunderlag




G-skrivelse miljönämnden 200526
Bilaga 1 Presentation Clever cities
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§

88

Ekonomisk prognos 2020, MN-2020-4764

MNN-2020-64
Sammanfattning

Malmö stads nämnder och bolagsstyrelser ska senast den 27 maj besluta om ekonomisk
prognos 2020. Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen i Malmö
stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året.
Miljönämnden visar ett positivt resultat på 471 000 kronor till och med april 2020.
Bedömningen är att överskottet till och med april minskar med motsvarande belopp under
årets resterande månader varför nämnden prognostiserar ett nollresultat för 2020. Det finns
dock en osäkerhet hur effekterna av coronapandemin kommer att påverka nämndens
ekonomi.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner miljöförvaltningens förslag till ekonomisk prognos 2020.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisorskollegiet
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200526
Bilaga 1 Ekonomisk prognos 2020
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§

89

Uppföljning internkontrollplan 2020 per 200430

MNN-2020-18
Sammanfattning

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. Miljönämnden antog anvisningar
för intern kontroll 2016-12-14, § 176. Anvisningarna beskriver organisation, arbetsgång och
ansvar samt hur riskanalyser ska göras på förvaltningen. I rapporten redovisas genomförd
direktåtgärd och granskningar till och med 30 april 2020 enligt planen för intern kontroll.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan per 200430
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200526
Bilaga 1 Uppföljning internkontrollplan 2020 per 200430
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§

90

Remiss från Miljödepartementet om Hållbar slamhantering (SOU
2020:3), MN-2020-2296

MNN-2020-68
Sammanfattning

Miljönämnden har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Hållbar slamhantering som
utgör en del av utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam.
Miljönämnden anser att regelverket gällande slamspridning behöver uppdateras utifrån
tillgängliga riskanalyser, men anser att betänkandets alternativ 1 (totalt spridningsförbud) är
för snävt och begränsande. Nämnden anser att utredningens alternativ 2 (spridningsförbud
men med vissa undantag) är väl avvägt och att det är det alternativ som bör realiseras
tillsammans med de uppdrag till Naturvårdsverket som föreslås gällande uppströmsarbete
och kontroll av den slamspridning som tillåts. Om alternativ 2 blir realitet måste
kvalitetskraven som ställs bli tillräckligt höga för att slamspridningen fortsättningsvis ska
kunna vara långsiktigt hållbar. Miljönämnden anser vidare att möjligheten att införa
miljösanktionsavgifter bör utredas för att den nya regleringen av slamspridningen ska få
önskad effekt.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200526
Bilaga 1 Miljödepartementet - Hållbar slamhantering (SOU 20203)
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§

91

Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets och
Statskontorets rapporter - Översyn av åtgärdsprogram för
luftkvalitet, MN-2020-3173

MNN-2020-69
Sammanfattning

Miljönämnden anser att det är välkommet att den nationella samordningen samt att
resurserna att stödja kommunerna i deras luftvårdsarbete förstärks. Samtidigt är det viktigt att
det med ett utökat kommunalt ansvar följer resurser att genomföra detta. Kommuner som
idag genomför luftkvalitetsmodellering bör kunna bli kompenserade för detta arbete i
motsvarande grad som föreslagna nationella aktörer kommer att bli. Genomförs
utredningarnas förslag kommer Malmö stad att behöva ta fram en Förebyggande
luftkvalitetsstrategi för hur det långsiktiga arbetet med att förbättra luftkvaliteten ska arbetas
in i kommunala planer och program.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200526
Bilaga 1 Naturvårdsverkets rapport – Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet
Bilaga 2 Statskontorets rapport – Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet
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§

92

Remiss från Näringsdepartementet om Promemorian Material
och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (DS
2020:6), MN-2020-2256

MNN-2020-70
Sammanfattning

I promemorian föreslås ändringar i livsmedelslagen (2006:804) som innebär att den även ska
gälla för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Syftet med
förslaget är att effektivt kunna tillämpa Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) nr
1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Utöver
dessa ändringar föreslås även en ansvarsfördelning mellan myndigheter när det gäller
kontrollen av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Enligt
förslaget kommer det operativa kontrollansvaret för sakområdet, material och produkter
avsedda att komma i kontakt med livsmedel, att ligga hos kommunerna när det gäller
anläggningar som inte är livsmedelsanläggningar. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1
januari 2021.
Miljönämnden avstyrker förslaget i sin helhet eftersom det saknas en tydlig konsekvensanalys
utifrån aspekter så som riskklassning, sanktioner, avgiftssystem och fördelning av
kontrollansvaret mellan myndigheterna. Därtill är tidsfristen för genomförande alltför kort.
Miljönämnden ser dock positivt på själva grundfrågan, det vill säga att kontaktmaterial ska
omfattas av livsmedelslagstiftningen.
Beslut

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

Näringsdepartement
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200526
Bilaga 1 Näringsdepartementet promemoria Material och produkter avsedda att
komma i kontakt med livsmedel
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§

93

Remiss från VA Syd - samrådsförslag för Renhållningsordning
2021-2030 för Burlövs kommun och Malmö stad, MN-2020-3472

MNN-2020-67
Sammanfattning

VA Syd har översänt samrådsförslag till ny renhållningsordning 2021-2030 för Burlövs
kommun och Malmö stad. Renhållningsordningen är gemensam för Burlövs kommun och
Malmö stad och består av lokala föreskrifter och en avfallsplan, som VA Syd valt att kalla
Kretsloppsplan. Syftet är att sätta riktning för avfallshantering i kommunen för de kommande
tio åren.
Miljönämnden anser att Kretsloppsplanen överlag har rätt fokus avseende föreslagna mål och
målområden, då fokus ligger på att förebygga avfall och minska resursanvändningen.
Miljönämnden ser dock att tillsynsmyndighetens ansvar för åtgärder i planen innehåller
felaktigheter och är i delar olämpliga eftersom de stipulerar prioriteringar för miljönämndens
tillsynsarbete. Det är viktigt att tillsynsmyndigheten bibehåller sitt oberoende och har
självständighet i prioriteringen av tillsynen då tillsynsbehovet kan ändras. Miljönämnden
förordar därför att Mål 3.1, punkt 4, plockas bort från planen.
Beslut

1. Miljönämnden svarar på VA Syds remiss enligt förvaltningens förslag till yttrande.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden

Jenny Bengtsson (SD) och Oscar Andersson (SD) meddelar att de avser inkomma med en
skriftlig reservation, bilaga § 93 a.
Helena Grahn (M) och Bill Jönsson (M) med instämmande av Lars Myllenberg (M) reserverar
sig muntligen till förmån för Jenny Bengtssons och Oscar Anderssons tilläggsyrkande.
Jäv

På grund av jäv deltar inte Håkan Andersson (SD) och Håkan Ask (SD) i handläggningen av
ärendet.
Yrkanden

Jenny Bengtsson (SD) och Oscar Andersson (SD) yrkar att miljönämnden på sidan nio under
rubriken "Styrmedel och verktyg"ska besluta om ett tillägg till förvaltningens förslag till
yttrande enligt följande:
"Miljönämnden anser det viktigt att själva genomförandet av kretsloppsplanen, inte medför
en höjning av avfallstaxorna".
Ordförande Simon Chrisander (L) yrkar avslag till Jenny Bengtssons och Oscar Anderssons
tilläggsyrkande.
Helena Grahn yrkar bifall till Jenny Bengtssons och Oscar Anderssons tilläggsyrkande.
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Beslutsgång

Ordföranden 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 Jenny Bengtssons och Oscar Anderssons tilläggsyrkande.
Med 5 ja-röster för förvaltningens förslag och 4 nej-röster för Jenny Bengtssons och Oscar
Anderssons tilläggsyrkande beslutar nämnden i enlighet med förvaltningens förslag till
yttrande, bilaga § 93 b.
Beslutsunderlag





G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200526
Bilaga 1 Föreskrifter för avfallshantering, Burlövs kommun och Malmö stad
Bilaga 2 Kretsloppsplan 2021-2030
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Reservation
Miljönämnden 2020-05-26
Ärende: MN-2020-3472

Remiss från VA Syd – samrådsförslag för Renhållningsordning 2021-2030 för
Burlövs kommun och Malmö stad
Vi Sverigedemokrater yrkade på ett tilläggsyrkande i tjänsteskrivelsen på sidan nio
under rubriken ”Styrmedel och verktyg” med följande lydelse:
”Miljönämnden anser det viktigt att själva genomförandet av kretsloppsplanen, inte
medför en höjning av avfallstaxorna.”
Målet måste vara att de satsningar som görs, vägs upp av besparingar och ökad
digitalisering.
En faktor som inte nämns i kretsloppsplanen, är att förtätningen av Malmö gör det
dyrare att samla in avfall. Orsaken är att förtätningen tvingar fram mindre sopbilar, vilket
kräver fler omlastningar. Mindre sopbilar innebär också fler körningar och därmed större
utsläpp.
För övrigt tycker vi att det hade varit bra med en större samordning med övriga Sysavkommuner och att det hade varit önskvärt att samarbetet om en gemensam
kretsloppsplan hade fortsatt.

Då vi inte fick gehör för vårt ställningstagande reserverar vi oss mot beslutet.

Jenny Bengtsson (SD)

Oscar Andersson (SD)

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-05-26

Miljönämnden
Voteringslista: §93

Remiss från VA Syd - samrådsförslag för Renhållningsordning 2021-2030 för Burlövs
kommun och Malmö stad, MN-2020-3472, MNN-2020-67
Ärende:

Voteringslist(or)
Omröstning § 93
Ledamot

Ja

Simon Chrisander (L), Ordförande
Arwin Sohrabi (S), Vice ordförande
Helena Grahn (M), Andre vice ordförande
Johanna Axerup (S), Ledamot
Tobias Petersson (V), Ledamot
Lars Myllenberg (M), Ledamot
Wilfredo Salinas Yancunta (S), Ersättare
Jenny Bengtsson (SD), Ersättare
Oscar Andersson (SD), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X

5

X
X
4

0

21

22

§

94

Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott om utredning av
visselblåsarfunktion i Malmö stad, MN-2020-2546

MNN-2020-65
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för
införandet av ett anonymt system för visselblåsare. Stadskontoret har utrett möjligheten för
införandet av ett anonymt system för visselblåsare utifrån de faktorer som redovisades i
ärendet till kommunfullmäktige. Utredningens förslag är att införa en visselblåsarfunktion i
Malmö stad. Miljönämnden ställer sig positiv till förslaget om att inrätta en
visselblåsarfunktion i Malmö stad som stadskontoret blir ansvarig för. Miljönämnden tycker
att utredningen är bra och pekar ut de svårigheter som finns med dagens lagstiftning gällande
anonymitetsskyddet.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200526
Bilaga 1 Utredning om visselblåsarfunktion
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§

95

Remiss från stadsbyggnadsnämnden om förslag till detaljplan
för del av fastigheten Sallerup 180:21 .m fl. (Herrgården) Dp
5523, MN-2016-8656

MNN-2020-66
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har inkommit med granskningshandlingar för detaljplan för del av
fastigheten Sallerup 180:21 (Hemgården). Miljönämnden ställer sig positiv till förslaget och
många av miljönämndens synpunkter från samrådsskedet har beaktats. Dock krävs i delar av
området kompletterande markundersökningar samt att placeringen av industribyggnader
längs Sallerupsvägen bör säkerställas för att minska risken att industribullernivåer överskrids
vid närmaste bebyggelse.
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 ett särskilt yttrande, bilaga § 95 a.
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) meddelar
att de avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 95 b.
Protokollsanteckning

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

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag














G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200526
MN-2016-8656-Bilaga 1 Dp 5523 Underrättelse om granskning
MN-2016-8656-Bilaga 2 Dp 5523 Planbeskrivning Granskning
MN-2016-8656-Bilaga 3 Dp 5523 Samrådsredogörelse
MN-2016-8656-Bilaga 4 Dp 5523 Plankarta Granskning
MN-2016-8656-Bilaga 5 Dp 5523 särskilt yttrande SD
MN-2016-8656-Bilaga 6 Dp 5523 Reservation V
MN-2016-8656-Bilaga 7 Dp 5523 Reservation MP
MN-2016-8656-Bilaga 8 Dp 5523 Reservation C
MN-2016-8656-Bilaga 9 Dp 5523 Reservation från Vänsterpartiet 2019-01-24
MN-2016-8656-Bilaga 10 Dp 5523 Reservation från Miljöpartiet 2019-01-24
MN-2016-8656-Bilaga 11 Dp 5523 Särskilt yttrande från Moderaterna och
Centerpartiet 2019-01-24
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Vänsterpartiet

Särskilt y+rande
Miljö Nämnden 2020-05-26 Ärende MN-2016-8656

Vi i Vänsterpartiet anser att förvaltningens yttrande är bra. Men vill i enlighet med
våra kamrater i stadsbyggnadsnämnden än en gång lyfta frågan om projektets lämplighet i sin helhet.
Vi anser att man bör ytterligare utreda möjligheter angående förläggning av verksamheten och stoppa vidare exploatering av jordbruksmark. Även om exploateringen
sker inom yttre-ringvägen så kommer den åkermark som exploateras för alltid vara
oåterkallelig efter byggnationen.
Vi i Vänsterpartiet anser att jordbruksmaken bör värderas högre i framtiden och inte
enbart som vilken mark som helst - dess fulla biologiska, kulturella och resiligenta
värden måste beaktas då man tar beslut om att exploatera dessa jordar.

Malmö 2020-05-26
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2020-05-26
Ärende 19: Remiss från stadsbyggnadsnämnden om förslag till detaljplan för
del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl (Herrgården)DP 5523, MN-2016-8656
Miljönämnden har kommit med många betydelsefulla påpekanden i den här remissen som vi
ställer oss bakom. Vi känner dock att det är viktigt att tillägga att vi Moderater vid flertalet
tillfällen har påpekat att vi starkt vänder oss mot att man tar jordbruksmark i anspråk för att
möjliggöra bebyggelse i Malmö.
Det är viktigt att vi bygger en tät, grön och blandad stad med alla funktioner en stad bör
innehålla för att vara levande och funktionell även i framtiden. Vi menar dock att man kan
uppnå detta utan att bebygga värdefull jordbruksmark och inkommer därför med ett särskilt
yttrande.

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

