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Malmö stad

Miljönämnden
Protokoll

Sammanträdestid
Plats

2020-06-17 kl. 13:00-17:47, ajournering kl. 14:15-14:32,
16:14-16:23 och 17:29-17:44
Rum 4033, Stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Simon Chrisander (L) (Ordförande)
Arwin Sohrabi (S) (Vice ordförande)
Helena Grahn (M) (Andre vice ordförande)
Sten Dahlvid (S)
Tobias Petersson (V)
Lars Myllenberg (M) §§96-108, §§110-115
Håkan Ask (SD) §§96-100, §§102-108, §§110-115
Jan Olof Håkan Andersson (SD)
Wilfredo Salinas Yancunta (S) ersätter Johanna Axerup (S)
Bill Jönsson (M) §109 ersätter Lars Myllenberg (M) pga jäv
Jenny Bengtsson (SD) §101, §109 ersätter Håkan Ask (SD) pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare

Susanne Andreasson Leth (S)
Andreas Holmgren (MP) §§111-115
Gunilla Ryd (V)
Bill Jönsson (M) §§96-108, §§110-115
Max Gnipping (C)
Jenny Bengtsson (SD) §§96-100, §§102-108, §§110-115
Oscar Andersson (SD)
Leakim Eventhén (L)

Övriga närvarande

Rebecka Persson (Miljödirektör)
Jeanette Silow (Avdelningschef) §§96-105
Mathias de Maré (Avdelningschef) §§96-102
Olof Liungman (Avdelningschef) §§96-114
Erik Molander (Stadsjurist)
Gunilla Andersson (Personalrepresentant SACO) §§96-112
Emma Börjesson (Personalföreträdare Vision) §§96-112
Sofie Holmkvist (Enhetschef)

Utses att justera

Helena Grahn

Justeringen

2020-06-24

Protokollet omfattar

§§96-115

Sekreterare

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

Erik Molander

Underskrifter

Ordförande

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

…………………………………

Simon Chrisander
Justerande

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

Helena Grahn

…………………………………
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ÄRENDELISTA
§96
§97
§98
§99
§100
§101
§102
§103
§104
§105
§106
§107
§108
§109
§110
§111
§112
§113
§114
§115

Anmälan om förhinder att bevista dagens sammanträde
Val av justerare och bestämmande av tid för justering
Fråga om närvarorätt för personalföreträdare
Fråga om närvarorätt för övriga närvarande
Anmälan av inkomna skrivelser - juni 2020
Redovisning av delegerade beslut - juni 2020, MN-2020-17
Information om resultatet från Insikt 2019
Miljödirektören informerar
Information om Storstadspaketet, MN-2020-4220
Information om Malmö stads rapportering av klimatarbetet 2019, MN-20207093
Remiss från miljödepartementet om Förslag gällande förbud mot användning av
växtskyddsmedel inom vissa områden och miljösanktionsavgift för överträdelse
av förbuden, MN-2020-4506
Remiss från stadsbyggnadsnämnden - samrådsförslag Översiktsplan för Malmö
2019-2022, MN-2019-4903
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott om förslag till Strategi för
klimatneutralt byggande till Malmö, MN-2020-3833
Yttrande över bolagets yttrande gällande överklagan av tillståndsbeslut, mål M
141-20, MN-2017-2027
Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030, MN-2018-964
Avtal avseende projekt Deep Demonstrator mellan finansiär EIT Climate-KIC
och Malmö stad, MN-2020-735
Rapport - Metaller och biocider i sediment och blåmusslor i Malmös
småbåtshamn, MN-2020-4210
Yttrande över remiss från Naturvårdsverket om vägledning om återvinning av
avfall i anläggningsarbeten, undersökning av avfallets innehåll och egenskaper,
MN-2020-4430
Justering av miljönämndens delegationsordning med anledning av ny lag om
tillfälliga smittskyddsåtgärder, MN-2020-4956
Nämndinitiativ till Malmö miljönämnd - Utred om fisken i Malmös kanaler och
hamnområden är ätlig, MN-2020-6012
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§

96

Anmälan om förhinder att bevista dagens sammanträde
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§

97

Beslut

Val av justerare och bestämmande av tid för justering

1. Miljönämnden utser Helena Grahn (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll
den 24 juni 2020.
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§

98

Beslut

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.
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§

99

Beslut

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner.
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§

100

Anmälan av inkomna skrivelser - juni 2020

MNN-2020-85
Beslut

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









KF 200429 § 98 Årsredovisning 2019 Malmö stad inkl särskilt yttrande (V), (MP),
(M)
KS 200506 § 161 Remiss från Infrastrukturverket - Mer Biogas! För ett hållbart
Sverige (SOU 2019 63)
KS 200506 § 166 Redovisning av genomfört arbete 2019 samt förslag till reviderad
handlingsplan inkl särskilt yttrande (M+C), (MP)
KSAU Redovisning av genomfört arbete 2019 samt förslag till
Arvodeskommittén 200506 § 4 Uppdrag att ta fram tillämpningsföreskrifter för
arvodesreglerna
Arbetsgivarutskottet 200520 § 21 Lönekartläggning 2019
Rapport -Tillsammans agerar vi - 18 kommuners arbete för ett fossilbränslefritt
Skåne
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§

101

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

MNN-2020-86
Sammanfattning

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

1. Miljönämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Jäv

På grund av jäv deltar inte Håkan Ask (SD) i handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag








Delegationslista projektansökningar avtal
Delegationslista administrativa ärenden
Avskrivningar juni 2020
Delegationslista yttrande övriga
Delegationslista övriga
Delegationslista detaljplaner o bygglov
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§

102

Information om resultatet från Insikt 2019

MNN-2020-74
Sammanfattning

Magnus Carstam, näringslivskonsult på stadskontoret, presenterar resultaten från Insikt 2019
som är en undersökning av upplevd servicenivå hos kommunen.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

103

Miljödirektören informerar

MNN-2020-1
Sammanfattning

Rebecka Persson och medarbetare på förvaltningen informerar kort om följande aktuella
frågor:


Förutsättningarna för kommuner att klimatkompensera sina resor



Malmö stads nya resepolicy



En ny organisationen för lokalförsörjning och förändringar som gjorts i nämndernas
reglementen med anledning av denna

Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

104

Information om Storstadspaketet, MN-2020-4220

MNN-2020-62
Sammanfattning

Storstadspaketet i Malmö är Malmö stads benämning på de åtgärder som utgör resultatet av
den så kallade Sverigeförhandlingen, där fokus ligger på att öka bostadsbyggandet, bygga ut
kollektivtrafiken och förbättra tillgängligheten i Sveriges tre storstadsregioner. I dagsläget
följer förvaltningen arbetet via den operativa samordningsledningen, för att på så sätt kunna
lyfta miljöfrågor i tidiga skeden, så att målkonflikter undviks eller hanteras utan att stora
fördröjningar uppstår.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) meddelar
att de avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 104 a.
Protokollsanteckning

Håkan Ask (SD): Sverigedemokraterna alltjämt ser målkonflikter.
Beslutsunderlag





G-Information miljönämnden 20-06-17
Bilaga 1 Storstadspaket Malmö, åtgärder för utbyggnad kollektivtrafik, cykel och
bostäder
Bilaga 2 Årsrapport för 2019, Ramavtal 8 – Storstad Malmö
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2020-06-17
Ärende 9: Skriftlig information om Storstadspaketet, MN-2020-4220
Storstadspaketet är benämningen på de åtgärder som utgör resultatet av Sverigeförhandlingen,
där fokus ligger på att öka bostadsbyggandet samt att bygga ut kollektivtrafiken och
cykelinfrastrukturen.
I informationsärendet kan man läsa följande:
”Till dags dato har inga större målkonflikter identifierats då fokus har varit på
kollektivtrafikobjekten, organisering samt kommunikationsfrågor.”
Vi Moderater finner detta uttalande ytterst anmärkningsvärt och kan inte ställa oss bakom det i
ljuset av situationen med Pågen. Moderaterna anser att det har uppstått stora målkonflikter och
andra viktiga frågor, vilka behöver adresseras skyndsamt.
Vi påtalade den här problematiken då ärendet var uppe förra gången. Detta resulterade i att
ärendet sköts fram och marginella justeringar gjordes i dokumentet. Moderaterna yrkade på
följande formulering:
”Till dags dato har stora målkonflikter identifierats och dessa behöver adresseras skyndsamt.”
Då vårt yrkande inte vann gehör inkommer vi härmed med ett särskilt yttrande.

Helena Grahn (M)

Med instämmande av

Bill Jönsson (M)

Lars Myllenberg (M)

13

14

§

105

Information om Malmö stads rapportering av klimatarbetet 2019,
MN-2020-7093

MNN-2020-73
Sammanfattning

Malmö stad deltar i ett flertal internationella nätverk och sammanslutningar rörande städers
klimatarbete, såsom Covenant of Mayors, ICLEI med flera. Som en del av detta deltagande
ska Malmö stad varje år rapportera hur stadens klimatarbete fortlöper. Sedan ett par år
tillbaka görs många av dessa rapporteringar som en enda samlad rapportering via
organisationen CDP. Utifrån 2019 års rapportering placerades Malmö stad på CDP:s så
kallade ”A-list” över de städer som rankas högst. Därmed bedöms stadens samlade
klimatarbete som starkt
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen
Beslutsunderlag




G-Information miljönämnden 20-06-17
Bilaga 1 Cities Malmö Stad 2019

Ajournering kl. 14:15-14:32

15

§

106

Remiss från miljödepartementet om Förslag gällande förbud
mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden och
miljösanktionsavgift för överträdelse av förbuden, MN-20204506

MNN-2020-77
Sammanfattning

Miljödepartementet föreslår ett antal ändringar i förordning (2014:424) om
bekämpningsmedel. Förslaget innebär att all användning av växtskyddsmedel förbjuds på
tomtmark, på gårdar till skolor och förskolor, på lekplatser, i parker, inom
koloniträdgårdsområden, i växthus som inte används yrkesmässigt samt på krukväxter i
hemmiljö. Miljösanktionsavgifter föreslås vid överträdelse av de nya förbuden. Ändringarna
föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.
Miljönämnden avstyrker förslaget, då väsentliga delar behöver utredas ytterligare.
Miljönämnden anser att intentionen med förbuden är god men är tveksam till om
förändringen ger den effekt i praktiken som önskas. Miljönämnden anser att promemorian
inte är helt komplett när det kommer till definitioner, genomförande och konsekvensanalys.
Beslut

1. Miljönämnden avstyrker miljödepartementets remiss enligt miljöförvaltningens
förslag till yttrande.
Yrkanden

Håkan Andersson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Miljödepartementet
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 20-06-17
Bilaga 1 Promemoria - Förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa
områden
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§

107

Remiss från stadsbyggnadsnämnden - samrådsförslag
Översiktsplan för Malmö 2019-2022, MN-2019-4903

MNN-2020-76
Sammanfattning

Översiktsplanen anger Malmö stads långsiktiga och övergripande utvecklingsstrategi samt
grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Detta samråd
behandlar översiktsplanens strategidel med prioriterade inriktningar och planeringsstrategier,
samt förslag till övergripande markanvändningskarta och kommande utredningsområden.
Miljönämnden anser att översiktsplanen visar mycket goda intentioner och anger vilka frågor
som är viktiga för en hållbar markanvändning och en god livskvalitet i Malmö. I vissa delar
behöver den dock stärkas genom att tidigt lyfta målkonflikter och skapa förutsättningar som
underlättar efterkommande planering.

Beslut

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

Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att han avser inkomma
med ett särskilt yttrande, bilaga § 107 a.
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) meddelar
att de avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga § 107 b.
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 § 107 c.
Yrkanden

Håkan Ask (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till yttrande.
Helena Grahn (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till yttrande.
Tobias Petersson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutat att bifalla
förvaltningens förslag till yttrande.
Omröstning begärs.
Miljönämnden godkänner följande beslutsgång:
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Ja-röst för förvaltningens förslag.
Nej-röst för Håkan Asks (SD) och Helena Grahns (M) yrkanden.
Med 5 ja-röster för förvaltningens förslag och 4 nej-röster för Håkan Asks (SD) och Helena
Grahns (M) yrkanden beslutar nämnden i enlighet med förvaltningens förslag till yttrande,
bilaga § 107 d.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 20-06-17
Bilaga 1 Översiktsplan för Malmö, samrådsförslag 2020-03-23
Bilaga 2 Miljökonsekvensbeskrivning, samrådsförslag 2020-03-23
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Vänsterpartiet

Särskilt y+rande
Miljö Nämnden 2020-06-17 Ärende MN-2019-4903

Vi bifaller Miljöförvaltningens förslag till beslut då det understryker faran av allvarlig
miljöpåverkan när staden förtätas och trafikflödena ökar, något som skulle kunna att
leda till högre utsläpps- och buller nivåer. Vi instämmer också med att kollektivtrafiken måste prioriteras.
Men vi vill uppmärksamma de målkonflikter som uppstår när staden förtätas eftersom
de måste lyftas tidigt i planeringen för att hitta socialt och klimat/miljömässigt hållbara
lösningar. Förtätningen är ju en följd av att staden växer och den beräknas uppnå en
halvmiljon invånare 2050, men är detta en önskvärd utveckling? Det finns ju möjligheter att planera för en lägre tillväxt av stadens invånare.
Stadens blåa och gröna värdena har redan halkat efter i det nuvarande Miljöprogrammet och situationen riskerar att förvärras när staden växer och förtätas. Malmö
ligger dessutom redan i bottenskiktet på kommun rankingen vad gäller parkytor per
invånare. Det krävs därför många flera parker i olika storlekar och befintliga parker
behöver förbättras och utvecklas.
Det råder också stora ojämlikheter i staden vad gäller tillgängligheten till grönområden, bullernivåer och luftföroreningar. Stadens socialt mest utsatta invånare är oftast
också de mest utsatta vad gäller buller, luftföroreningar och med sämre tillgång till attraktiva grönområden. I Väst bor våra medborgare längs havet i Öst bor de längs motorvägen.
Nya bostäder med rimliga hyror får inte byggas på bekostnad av intilliggande gårdar
eller grönområden. De ska heller inte bara resultera i gröna stråk vid breda trafikleder
eller överblivna ytor mellan bebyggelse. Bullernivåer, luftföroreningar och tillgång till
attraktiva grönområden måste tas hänsyn till i hela staden, inte bara i Nyhamnen eller Västra Hamnen och även konsekvenserna av förtätningar på närliggande områden måste analyseras. Som MF påpekar ska god livskvalitet också gälla för Sorgenfri
och Sofielund.
För att uppnå klimatmålen, ersätta hårdytor och öka grönytorna krävs en rejäl omställning i Malmö med trafiksystem som inte har bilen som fokus och som inkluderar
alla stadens invånare på jämlika villkor.
Malmö 2020-06-17
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
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Vänsterpartiet
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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Reservation
Miljönämnden 2020-06-17
Ärende 12: Remiss från stadsbyggnadsnämnden – samrådsförslag
Översiktsplan för Malmö 2019-2022, MN-2019-4903
Översiktsplanen anger Malmö stads långsiktiga och övergripande utvecklingsstrategi samt
grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden.
Moderaterna menar att översiktsplanen tidigt borde lyfta målkonflikter, bjuda in berörda aktörer
och därigenom skapa goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar planering. Till dags dato har
stora målkonflikter identifierats med fokus på trafiklösningar, bostadbyggande samt bristande
kommunikationen gentemot berörda parter.
Vidare saknas det tydliga planeringsriktlinjer för stadsplanering intill befintlig industriverksamhet.
Det borde finnas uppgifter på hur långt bort från industrin vi kan bygga bostäder och annan
känslig bebyggelse utan att skada industrierna. Det bör tydligt framgå att Malmö stad i sin
planering skall ta hänsyn till befintliga verksamheters möjlighet att fortleva och utvecklas i
samband med prövningen av förändrad infrastruktur samt bebyggelse.
Planeringens roll är att skapa hållbara livsmiljöer för våra medborgare. Att vi blir fler äldre och
sjuka kan få konsekvenser för hur staden planeras. Att planera områden helt utan trafik kan få
som konsekvens att dessa områden inte är tillgängliga för alla Malmöbor.
I förslag till översiktsplan för Malmö kan vi läsa:
”Transporter av varor och människor sker genom självstyrande fordon som tar sig fram på land,
på vatten och i luften.”
Hur mycket vi kan lösa genom tekniska och sociala innovationer beror dock till stor del på vilka
beslut som fattas idag. Tillgången till mark är begränsad och det krävs nytänkande och
ifrågasättande av konventionella lösningar för att säkerställa utrymme för samhällsfunktioner som
behöver stor plats, såsom en väl fungerande infrastruktur. Att istället smalna av alla huvudstråk
gör att vi kommer hamna efter i utvecklingen. Det kommer att bli dåligt och dyrt.
Avslutningsvis vill vi poängtera att bygga högt är att bygga grönt. Genom att bygga på höjden
tillgängliggör vi mer ytor till parker och grönområden.
Moderaterna vill framföra att följande synpunkter borde ha beaktats och bör arbetas in i
kommande förslag. Då vi inte fick gehör för våra synpunkter yrkade vi avslag och anför härmed
reservation.
Helena Grahn (M)
Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Lars Myllenberg (M)
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Reservation
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2019-4903

Remiss från stadsbyggnadsnämnden – samrådsförslag Översiktsplan för Malmö 2019-2022
Vi Sverigedemokrater stöder inte alls den styrande minoritetens politik när det gäller förtätning,
trafikslagens prioritering och vindkraft. Vi vill också att arbetet mot utsläpp av orenat avloppsvatten i
Öresund ska prioriteras högre.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att miljönämnden ska avstyrka Översiktsplanen för Malmö
Då vi inte fick gehör för vårt ställningstagande reserverar vi oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Malmö
Håkan Ask (SD)

Håkan Andersson (SD)

med instämmande av:

Jenny Bengtsson (SD)

Oscar Andersson (SD)

2020-06-17

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-06-17

Miljönämnden
Voteringslista: §107

Remiss från stadsbyggnadsnämnden - samrådsförslag Översiktsplan för Malmö 20192022, MN-2019-4903, MNN-2020-76
Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga § 107 d
Ledamot

Ja

Simon Chrisander (L), Ordförande
Arwin Sohrabi (S), Vice ordförande
Helena Grahn (M), Andre vice ordförande
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
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
5

4

0
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§

108

Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott om förslag till
Strategi för klimatneutralt byggande till Malmö, MN-2020-3833

MNN-2020-78
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har till miljönämnden remitterat stadsbyggnadsnämndens
förslag till Strategi för klimatneutralt byggande 2030. Förslaget innebär att Malmö stad ska
etablera ett arbetssätt för att organisationen stegvis ska öka sin klimateffektivitet i samband
med upphandling, planering och byggande med siktet inställt på en klimatneutral bygg- och
anläggningssektor i Malmö 2030. Miljönämnden ställer sig positiv till förslaget till Strategi för
klimatneutralt byggande 2030 men vill poängtera att staden behöver öka takten på
klimatomställningen inom bygg och anläggning samt inom stadens olika
stadsplaneringsprocesser.

Beslut

1. Miljönämnden svarar på remissen från kommunstyrelsens arbetsutskott 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 ett särskilt yttrande, bilaga § 108 a.
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
§ 108 b.

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 20-06-17
Bilaga 1 Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030
Bilaga 2 Tjänsteskrivelse SBN 191212 Budgetuppdrag 2019 om Strategier för
klimatneutralt byggande
Bilaga 3 §187 KS AU Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2020-06-17
Ärende 13: Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott om förslag till
strategi för klimatneutralt byggande till Malmö, MN-2020-3833
Malmö förväntas att bli en halvmiljonstad år 2045 och inom ramen för Storstadspaketet
kommer ca 27 000 nya bostäder att byggas i staden till år 2035. Då klimatbelastningen från
bygg- och anläggningssektorn i Sverige bedöms vara lika stor som från hela trafiksektorn är
det av yttersta vikt att klimatneutralt byggande blir verklighet.
Då vi förbundit oss att vi skall bygga så mycket inom ramen för Storstadspaketet är det viktigt
att insatserna inte blir så kostnadsdrivande att det hämmar takten på byggandet. Bygg- och
anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och det kommer behövas
stora insatser för att minska klimatavtrycket.
Vi förutsätter därför att Malmös kommunala bolag, såsom MKB, går i täten i det här arbetet.
Moderaterna menar att det är viktigt att vi som kommun kan leva upp till de krav vi ställer på
andra aktörer och inkommer därför med ett särskilt yttrande.

Helena Grahn (M)
Lars Myllenberg M)
Med instämmande av
Bill Jönsson (M)
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Särskilt yttrande
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2020-3833

Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott om förslag till Strategi för klimatneutralt
byggande till Malmö
De byggmetoder vi har idag är väl beprövade och fungerar. Många gånger så har metoderna varit
tvungna att utvecklats ytterligare därför att teorierna kring produktens konstruktion inte har varit
tillfredsställande verifierade rent praktiskt.
Exempel på misslyckade byggkonstruktioner är användandet av asbestcement (Asbestos) och
enstegstätade fasader(mögelsporer). Att enkelt döma ut nuvarande byggsätt är samhällsekonomiskt
farligt eftersom fastighetsvärden bygger på att bebyggelsen är hållbar och räntabel.
En fördyrad byggprocess eller rättare en process som inte är fullt klarlagd hjälper dessutom knappast
dem som idag står långt ifrån bostadsmarknaden utan snarare stjälper ambitionen att någon gång få
bo i en egen bostad.

För Sverigedemokraterna Malmö
Håkan Ask (SD)

Håkan Andersson (SD)

med instämmande av:

Jenny Bengtsson (SD)

Oscar Andersson (SD)

2020-06-17

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

109

Yttrande över bolagets yttrande gällande överklagan av
tillståndsbeslut, mål M 141-20, MN-2017-2027

MNN-2020-79
Sammanfattning

Miljöförvaltningen har på delegation överklagat ett nytt tillståndsbeslut för en befintlig
miljöfarlig verksamhet och miljönämnden har därefter fattat beslut om utveckling av
grunderna för överklagandet. Bolaget har bemött miljönämndens överklagande och bolagets
synpunkter har nu skickats för yttrande till miljönämnden. Miljönämnden vidhåller det som
redan har anförts i överklagandet och tidigare ingivna yttranden i målet samt bemöter vissa
synpunkter i bolagets yttrande. Miljönämnden förordar att villkoren och de uppskjutna
frågorna ändras i enlighet med förvaltningens förslag i utvecklingen av grunder för
överklagande av tillstånd samt att den ekonomiska säkerheten beräknas på nytt.

Beslut

1. Miljönämnden godkänner yttrandet i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Miljönämnden beslutar att skicka yttrandet över bolagets yttrande gällande överklagan
av tillståndsbeslut till Mark- och miljödomstolen.
3. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Jäv

På grund av jäv deltar inte Lars Myllenberg (M) och Håkan Ask (SD) i handläggningen av
ärendet.
Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 20-06-17
Bilaga 1 Tjänsteskrivelse - Utveckling av grunder för överklagande av
tillståndsbeslut, date-rad 2020-01-27
Bilaga 2 Underrättelse från Mark- och miljödomstolen
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§

110

Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030, MN-2018964

MNN-2020-81
Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2020 fick miljönämnden i uppdrag att under 2020 ta fram ett nytt
miljöprogram för 2021–2030. Det förslag till miljöprogram som nu skickas ut på remiss har
en övergripande målbild samt tre målområden som vardera har en målbild och fyra mål.
Miljöprogram 2021–2030 är Malmös lokala agenda för arbetet med den ekologiska
dimensionen av Agenda 2030. Vid framtagandet har såväl tjänstepersoner i Malmö stad, barn
och unga samt näringsliv, akademi och civilsamhälle fått komma till tals om vad de anser
behöver hända i Malmö till 2030.
Rebecka Persson och Olof Liungman presenterar förslaget till miljöprogram.
Beslut

1. Miljönämnden beslutar att, utan eget ställningstagande, skicka förslag till
Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030 på remiss till samtidiga nämnder,
kommunala bolag samt ett antal övriga intressenter enligt sändlista, med följande
tillägg: I förslaget till miljöprogram läggs meningen "Kolinlagring ska i största möjliga
mån ske lokalt." till sist i stycket under rubriken "Malmö stads organisation har
nettonollutsläpp".
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) meddelar
att de avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 110 a.
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att han avser inkomma
med ett särskilt yttrande, bilaga § 110 b.
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 § 110 c.
Yrkanden

Håkan Ask (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande ändringar:
1. Indikatorn "Poäng i kommunranking för kommuners klimatanpassning" tas bort.
2. Indikatorn "Mängden bräddat avloppsvatten" med tillhörande målvärde "minska"
läggs till.
Arwin Sohrabi (S) yrkar avslag på Håkan Asks (SD) tilläggsyrkanden.
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Arwin Sohrabi (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: Meningen
"Kolinlagring ska i största möjliga mån ske lokalt." läggs till sist i stycket under rubriken
"Malmö stads organisation har nettonollutsläpp".
Simon Chrisander (L) och Tobias Petersson (V) yrkar bifall till Arwin Sohrabis (S) yrkande.
Helena Grahn (M) yrkar bifall till den andra beslutssatsen i Håkan Asks (SD) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden Simon Chrisander (L) ställer i tur och ordning proposition på yrkandena och
finner att nämnden har bifallit Arwin Sohrabis (S) yrkande samt avslagit övriga yrkanden.
Omröstning begärs avseende Håkan Asks (SD) ändringsyrkande om att styrka
indikatorn "Poäng i kommunranking för kommuners klimatanpassning".
Miljönämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för avslag på Håkan Asks (SD) ändringsyrkande.
Nej-röst för bifall till Håkan Asks (SD) ändringsyrkande.
Med 7 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar nämnden att avslå Håkan Asks (SD)
ändringsyrkande om att stryka indikatorn "Poäng i kommunranking för kommuners
klimatanpassning", bilaga § 110 d.
Omröstning begärs avseende Håkan Asks (SD) yrkande att indikatorn ”Mängden bräddat
avloppsvatten” med tillhörande målvärde ”minska” ska läggas till.
Miljönämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för avslag på Håkan Asks (SD) tilläggsyrkande.
Nej-röst för bifall till Håkan Asks (SD) tilläggsyrkande.
Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att avslå Håkan Asks (SD) yrkande att
indikatorn ”Mängden bräddat avloppsvatten” med tillhörande målvärde ”minska” ska läggas
till, bilaga § 110 e.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 20-06-17
Bilaga 1 Förslag till Miljöprogram för malmö stad 2021-2030
Bilaga 2 Sändlista

Ajournering kl. 16:14-16:23
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2020-06-17
Ärende 15: Förslag till Miljöprogram för Malmö Stad 2021-2030, MN-2018964
Miljöprogrammet antas av kommunfullmäktige och är ett strategiskt dokument som anger
riktlinjer för Malmös långsiktiga arbete med miljöfrågor. Miljöprogrammet konkretiseras till
stor del av andra styrdokument och handlingar, såsom Trafik- och mobilitetsplan,
Naturvårdsplan, Energistrategi, Kretsloppsplan, Skyfallsplan och Handlingsplan för arbetet
med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. Många av dessa dokument, såsom
Trafik- och mobilitetsplan, är dokument som det råder stor politiskt oenighet bakom. Det
praktiska genomförandet styrs dessutom av de prioriteringar och ekonomiska
förutsättningarna som anges i stadens gällande budget. Många av de målbilder som nämns har
Malmö stad ingen rådighet över. I samband med vaga indikatorer riskerar miljöprogrammet
således att endast bli en viljeyttring.
Det finns dessutom vissa problematiska uttalanden i miljöprogrammet. Under rubriken
Malmö har ett hållbart mobilitetssystem i målbild Ett Malmö med god livsmiljö skriver
man:
”Marken skall användas effektivt och lämna företräde för
hållbara transportsätt. I Malmö ska det vara självklart att gå, cykla och åka kollektivt.”
Moderaterna håller med om att marken skall användas effektivt, men anser inte att detta görs
genom att fylla samma stråk med alla trafikslag. Vidare begränsar man för framtida
markanvändning genom att smalna av alla huvudleder. Trafikstockningar och köer är inte det
alternativ som är bäst för miljön.
Under rubriken Ökad biologisk mångfald i Malmö i målbild Ett Malmö med rik och frisk
natur har man valt att löpande använda sig av begreppet natur. Valet av begreppet natur är
problematiskt på grund av att begreppet kan ha väldigt många betydelser.
Nationalencyklopedin skriver att begreppet natur kan indelas i två huvudgrupper. I den ena
åsyftas den materiella världen i stort (i en extrem betydelse: allting) men särskilt den av
människan (väsentligen) opåverkade omgivningen i form av växter, djur, landformer osv. I
den andra åsyftas någots (vanligen något levande) grundläggande egenskap, väsen eller
egenart.
Moderaterna förespråkade att man skulle använda sig av begreppet grönområde. Vi kunde
även tänka oss en tydligt avgränsad definition av begreppet natur i tillhörande ordlista. Detta
avslogs av den styrande minoriteten.
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Under samma rubrik diskuteras även hur jordbruksmarken skall brukas. Detta ser vi som
problematiskt, då det inskränker på äganderätten. I de fall vi inte har rådighet över marken
skall vi endast komma med goda råd och rekommendationer.
Avslutningsvis ville vi lägga till att ett förtydligande under rubriken Fler skyddade
havsområden och hållbar förvaltning av vatten och hav med lydelsen att andelen
bräddning skulle minska. Detta för att vi anser att man missar att problematisera kring
utsläppen av läkemedelsrester, vilket bland annat kan leda till att mikroorganismer i miljön
blir motståndskraftiga mot antibiotika. Utsläpp av hormoner gör att många arter får
könsrubbningar. I nuvarande förslag till miljöprogram lyfts bräddningen ej, trots att det är ett
högaktuellt ämne för Malmös del. Även detta yrkandet avslogs av den styrande minoriteten.
Moderaterna anser att miljöprogrammet i sin nuvarande form lämnar mycket att önska och
inkommer därför med ett särskilt yttrande.

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

Särskilt y+rande
Miljö Nämnden 2020-06-17 Ärende MN-2018- 964

Vänsterpartiet bifaller förvaltningens förslag och skickar med glädje Malmös kommande miljöprogram på remiss.
Vi vill dock redan nu flagga för några viktiga aspekter som vi saknar och frågor som
vi finner lämnats obesvarade.
•

Vi hyser farhågor angående mål 1.4 (återvunnen energi) även om vi ser positivt på användningen av återvunnen energi. Sådan energi ska utgöra ett
sista komplement och inte bli ett alternativ för utökad användning i energiproduktionen. Detta är just det som Klimatpolitiska rådet understryker i sin senaste utvärdering av regeringens klimatpolitik, då det hävdar att om nollutsläpp
ska uppnås ”behöver kvarvarande fossila bränslen fasas ut… även fossilbaserat avfall, som till stor del består av plast, i kraftvärme- och värmeverk. Förbränning av avfall svarar i dag för nära hälften av utsläppen av växthusgaser
från el- och fjärrvärmeproduktion.”

•

Vad gäller mobilitet finner vi att styrande politiker totalt glömt elefanten i rummet, då Miljöprogrammet 2020, med spännvidd fram till 2030, inte på något vis
refererar till bilismen i sin helhet. Utsläppen från transporter av personer och
gods står totalt i landet för ungefär en tredjedel av utsläppen av växthusgaser.
Mer än 90 procent av dessa kommer från vägtrafiken där personbilarna är den
enskilt största utsläppskällan. I förslaget till Översiktsplan, som nu är ute på
remiss, föreslås det bl.a. att biltrafiken måste minska och onödiga resor förhindras. Vi anser att ett sådant specifikt mål, alternativt en indikator, måste integreras i mål 2.1. Målet skall i klara ord och siffror innebära en minskning av
bilismens påverkan på miljö, buller och luftkvalitet, i likhet med vad mål 1.1 uttrycker angående växthusgaserna. Det moderna Malmö planerades för bilarna, det postmoderna Malmö måste planeras för människor utan bilar.

•

Förutom dessa kommentarer gällande det föreslagna innehållet ser vi stora utmaningar och problem angående HUR detta program skall implementeras av
nämnder och bolag. Vad skulle kunna göra programmet till den prioritet det
borde vara? Då denna diskussion inte förs här och nu tolkar vi det som att tillfälle kommer att ges till detta efter remissrundan innan det slutgiltiga förslaget
ska antas.

•

Vi ställer oss även mycket frågande till hur ansvar kommer att fördelas och
kunna utkrävas om inga beslut om en handlingsplan fattas av stadens högsta
organ. Revisionen har ett flertal tillfällen kritiserat denna brist på styrning och
ansvarstagande. Även här skulle vi vilja att staden följer det som rekommenderas på nationell nivå av Klimatpolitiska rådet, dvs. en konkret klimatpolitisk
handlingsplan så att den blir en plan för åtgärder med
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Vänsterpartiet
ansvarsfördelning, tidsättning och effektbedömning av varje insats och av helheten. Detta ska naturligtvis följas upp årligen i likhet med det tidigare Miljöprogrammet. Utan en tydlig övergripande styrning anser vi att risken är hög att
programmet förbli en pappersfågel och inte det styrande dokument som skulle
leda till den nödvändiga omställningen..

Malmö 2020-06-17
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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Reservation
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2018-984

Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Vi Sverigedemokrater ser stora möjligheter att förbättra förslaget till miljöprogram.
Genom nödbräddningar släpper staden ut stora mängder hälsovådligt avloppsvatten i Öresund. Det
är av avgörande vikt att problemet synliggörs i kapitlet om ”Fler skyddade havsområden och hållbar
förvaltning av vatten och hav” och att det finns ett målvärde att jobba emot.
I kapitlet ”Malmös resiliens vid ett förändrat klimat har ökat” används en indikator där kommunen
ska rankas av en extern organisation (IVL/Svensk försäkring) och vars kriterier kan ändras år från år.
Det är fel att i ett miljöprogram använda en så föränderlig indikator och en indikator som kommunen
dessutom inte har rådighet över.
I förslaget till miljöprogram förekommer många absoluta tal när det gäller växthusgaser som tex ”70
procent”, ”nettonollutsläpp” och ”100% förnybar och återvunnen energi” etc. Här hade det varit
bättre med mer flexibla indikatorer eftersom det är väldigt kostsamt att nå de sista procenten och
miljönyttan är marginell.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att lägga till indikatorn ”Mängden bräddat avloppsvatten” med tillhörande målvärde ”minska”.
-Att stryka indikatorn ”Poäng i kommunranking för kommuners klimatanpassning”
Då vi inte fick gehör för våra ställningstaganden reserverar vi oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Malmö
Håkan Ask (SD)

Håkan Andersson (SD)

med instämmande av:

Jenny Bengtsson (SD)

Oscar Andersson (SD)

2020-06-17

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-06-17

Miljönämnden
Voteringslista: §110
Ärende:

Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030, MN-2018-964, MNN-2020-81

Voteringslist(or)
Bilaga § 110 d
Ledamot

Ja

Simon Chrisander (L), Ordförande
Arwin Sohrabi (S), Vice ordförande
Helena Grahn (M), Andre vice ordförande
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
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
7

2

0

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Simon Chrisander (L), Ordförande
Arwin Sohrabi (S), Vice ordförande
Helena Grahn (M), Andre vice ordförande
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
X

Bilaga § 110 e

X
X
X
X
X
X
X
5

4

0
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§

111

Avtal avseende projekt Deep Demonstrator mellan finansiär EIT
Climate-KIC och Malmö stad, MN-2020-735

MNN-2020-83
Sammanfattning

Miljönämnden deltar sedan 2019 i EIT Climate-KIC:s projekt Deep Demonstration of
Healthy, Clean Cities. Detta är ett av två projekt som finansierar processen Klimatomställning
Malmö. Projektet är del av ett längre samarbete med EIT Climate-KIC, till vilket ansökningar
sker årligen. Den 4 november 2019 (MN-2019-8241) togs beslut på delegation om att delta i
ansökan för 2020 års projekt, vilket återredovisades till miljönämnden den 19 november
2019. Miljönämnden föreslås nu godkänna 2020 års projektavtal.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner 2020 års projektavtal för Malmö – Deep Demonstration of
Healthy, Clean Cities, enligt bilaga 1, och uppdrar åt ordförande att underteckna
avtalet.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) meddelar
att de avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 111 a.
Beslutet skickas till

Signerat avtal inklusive dess bilagor skickas enligt bifogad sändlista.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 20-06-17 Rev
Bilaga 1 Projektavtal Task Confirmation Letter
Bilaga 2 Sändlista
Bilaga 3 Populärsammanfattning till miljönämnden 2020
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2020-06-17
Ärende 16: Avtal avseende projekt Deep Demonstrator mellan finansiär EIT
Climate-KIC och Malmö stad, MN-2020-735
Beslut om deltagande i projektet togs på delegation i november 2019. Förslaget innebär en
förväntad kostnad på 7 934 264 kr för miljönämndens del.
Det kommer inte som en nyhet att Moderaterna främst vill satsa på nämndens kärnverksamhet.
Vi vänder oss dessutom starkt mot att beslut om deltagande i projekt av den här storleken fattas
på delegation och inte av nämnden. Det utlovas dock affärsmöjligheter och nya arbetstillfällen
i och med det här projektet, vilket vi självklart välkomnar.
Moderaterna menar att det är viktigt att värna Malmöbornas skattemedel och inte slösa bort
våra gemensamma medel på fruktlösa projekt. Det är av största vikt att de arbetstillfällen och
affärsmöjligheter som utlovats genom det här projektet kommer till stånd. Vi ser dock en risk
med att det här projektet inte blir till gagn för våra skattebetalare och inkommer därför med
ett särskilt yttrande där vi förtydligar vår ståndpunkt.

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

Lars Myllenberg M)
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§

112

Rapport - Metaller och biocider i sediment och blåmusslor i
Malmös småbåtshamn, MN-2020-4210

MNN-2020-82
Sammanfattning

Miljöförvaltningen har under slutet av 2019 genomfört provtagningar på sediment och blåmusslor i Malmö kommuns småbåtshamnar. Undersökningen var en del i arbetet med Malmö
som framtidens kuststad och dess huvudsakliga syfte var att få en uppfattning om hur
belastade Malmö kommuns småbåtshamnar är med avseende på ämnen från båtbottenfärger.
Samman-taget uppvisar miljögiftsundersökningen en hög belastning av miljögifter kopplade
till båtbottenfärger. Enligt rapporten är halterna av tributyltenn (TBT) så pass höga att de
troligen ger toxiska effekter på biologiska organismer.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten Miljögiftsundersökning i Malmö kommuns
småbåtshamnar.
2. Miljönämnden uppdrar åt förvaltningen att beakta rapporten i sitt arbete med
övervakning, tillsyn, miljöstrategiskt arbete och information.
3. Miljönämnden översänder rapporten för kännedom till tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden och Länsstyrelsen Skåne.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Länsstyrelsen Skåne
Beslutsunderlag
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§

113

Yttrande över remiss från Naturvårdsverket om vägledning om
återvinning av avfall i anläggningsarbeten, undersökning av
avfallets innehåll och egenskaper, MN-2020-4430

MNN-2020-90
Sammanfattning

Miljönämnden har via Länsstyrelsen fått ta del av en remiss från Naturvårdsverket gällande
en uppdatering av vägledning för återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Uppdateringen
av vägledningen kommer att delas upp i fyra remisser under 2020 av vilket detta är den första.
Miljönämnden ställer sig positiv till att vägledningen uppdateras och framför ett 15 tal
synpunkter eller önskemål om förtydliganden i vägledningen. Vägledningen förordar även att
SGI:s skrift om klassning av massor in situ kan användas, en bedömning förvaltningen inte
delar. Den är i sin nuvarande form för teoretiskt hållen och saknar konsekvensanalys kring
risker, miljönytta och kostnader. Om vägledningen väljer att tydligt förorda användningen av
SGI:s skrift (eller andra) bör det förtydligas att vägledningen inte är juridiskt bindande.
Miljönämnden hade gärna sett att någon av de tre storstäderna Malmö, Stockholm eller
Göteborg hade involverats tidigare i processen kring denna vägledning, eftersom de
uppdaterade avfallsreglerna inom EU:s avfallspaket troligen kommer att påverka de tre
storstäderna mest och där nu aktuella vägledning kommer att bli mycket viktig för
kommunerna.
Rebecka Persson håller en kort presentation i ärendet.
Beslut

1. Miljönämnden svarar på naturvårdsverkets remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beslutet skickas till

Naturvårdsverket
Beslutsunderlag
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§

114

Justering av miljönämndens delegationsordning med anledning
av ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder, MN-2020-4956

MNN-2020-84
Sammanfattning

Ärendet avser uppdatering av miljönämndens delegationsordning. Den senaste ändringen
beslutades i februari 2020. Nu föreslagen ändring har föranletts av att regeringen har
presenterat en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Regeringen har
föreslagit att lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och beslut i Riksdagen om lagen är planerat
att fattas den 17 juni 2020. Eftersom det i lagförslaget anges att tillsynen ska utövas av den
kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet behöver miljönämndens
delegationsordning uppdateras med hänvisningar till denna lag. Behörighet att på delegation
fatta beslut om förelägganden och förbud enligt den nya lagen föreslås begränsas till
enhetschef och däröver.
Erik Molander håller en kort presentation i ärendet.
Beslut

1. För det fall riksdagen beslutar anta förslaget till en ny lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen i prop. 2019/20:172, ger miljönämnden
ordföranden, eller vid dennes förfall, vice ordföranden, rätt att fatta beslut om att
bilagd delegationsordning ska börja gälla, dock tidigast vid tiden för lagens
ikraftträdande.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 20-06-17
Bilaga 1 Förslag till Delegationsordning för miljönämnden i Malmö stad i ny lydelse
Bilaga 2 Gällande Delegationsordning för miljönämnden i Malmö stad, antagen av
miljönämnden den 28 ja-nuari 2020 §11
Bilaga 3 SKR Vägledning delegationsändring
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§

115

Nämndinitiativ till Malmö miljönämnd - Utred om fisken i
Malmös kanaler och hamnområden är ätlig, MN-2020-6012

MNN-2020-91
Sammanfattning

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M), med instämmande av Bill Jönsson (M)
ifrågasätter i en skrivelse till miljönämnden om det med hänsyn till tidigare och nuvarande
utsläpp av avloppsvatten är säkert att äta fisk som fångas av sportfiskare i Malmös kanaler
och hamnområden. De föreslår därför miljönämnden:
•
•

att i första hand göra en utredning om vilka gifter fisken i våra kanaler och
hamnområden innehåller, och
att i andra hand genomföra en informationskampanj riktad mot våra medborgare där
vi presenterar resultatet av mätningarna

Beslut

1.

Miljönämnden avslår Helena Grahns (M) med fleras två att-satser och bifaller Tobias
Peterssons (V) att-sats med lydelsen "att utreda hur vattnet i våra kanaler och
hamnområden kan bli tjänligt för flora och fauna och även möjliggöra bad och
rekreation för våra medborgare."

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 § 115 a.
Yrkanden

Helena Grahn (M) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Håkan Ask (SD) yrkar bifall till den andra att-satsen i nämndinitiativet.
Simon Chrisander (L) och Arwin Sohrabi (S) yrkar avslag på Helena Grahns (M) och Håkan
Asks (SD) yrkanden.
Tobias Petersson (V) yrkar bifall till egen att-sats med lydelsen: "att i tredje hand utreda hur
vattnet kan bli tjänligt för flora och fauna och även möjliggöra bad och rekreation för våra
medborgare."
Ajournering 17:29-17:44
Beslutsgång

Ordföranden Simon Chrisander (L) ställer i tur och ordning proposition på yrkandena, attsats för att-sats, och finner att nämnden avslagit Helena Grahns (M) två yrkanden och bifallit
Tobias Peterssons (V) yrkande.
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Omröstning begärs avseende Helena Grahns (M) och Håkan Asks (SD) yrkande om bifall till
att-sats 2 i nämndinitiativet.
Miljönämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för avslag för attsats 2.
Nej-röst för bifall till attsats 2.
Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att avslå attsats 2 i nämndinitiativet,
bilaga § 115 b.
Beslutsunderlag



Nämndsinitiativ M

42

Reservation

Miljönämnden 2020-06-17
Ärende 20: Nämndinitiativ till Malmö miljönämnd - Utred om
fisken i Malmös kanaler och hamnområden är ätlig, MN2020-6012
Vi Moderater lämnade in ett nämndinitiativ rörande fisket i Malmö. Anledningen till initiativet
var att man dagligen ser folk som står och fiskar efter föda längst Malmös kanaler och
hamnområden. Det är dock inte utrett om det är säkert att äta den fisk man fångar. Vi vet att
Malmös kanaler historiskt använts som ett avloppsdike för industrier och det bräddas fortfarande
orenat avloppsvatten och dagvatten rakt ut i kanalen.
Den 30 november 2019 skickade Sydsvenskan in en abborre för provtagning. Abborren innehöll
0,42 milligram kvicksilver per kilo, 0,002 milligram bly och tolv olika sorters PCB. Kvicksilver
och bly är gifter som kan skada hjärnan och nervsystemet och PCB misstänks vara
cancerframkallande.
Miljöförvaltningen har dessutom under 2019 genomfört provtagningar på sediment och
blåmusslor. Enligt rapporten är halterna av tributyltenn (TBT) så pass höga att de ger toxiska
effekter på biologiska organismer. Gränsvärdet för bly överskreds på samtliga stationer och höga
halter av koppar och zink förekom.
Med anledning av ovanstående föreslog vi Moderater:
-Att i första hand göra en utredning om vilka gifter fisken i våra kanaler och
hamnområden innehåller och
-Att i andra hand en genomföra en informationskampanj riktad mot våra
medborgare där vi presenterar resultatet av mätningarna.
Den styrande minoriteten yrkade på ett besvarande med anledning av att man ville invänta ett
eventuellt uppdrag att utreda huruvida fisken är ätlig från FGK i och med framtagandet av den
nya sportfiskepolicyn.
Då vårt bifallsyrkande inte vann anför vi härmed reservation.
Helena Grahn (M)
Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Lars Myllenberg (M)
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