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Malmö stad

Miljönämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-08-25 kl. 15:30-17:30

Plats

Malmö stadshus

Ordförande

Simon Chrisander (L)

Ledamöter

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

Ersättare

Wilfredo Salinas Yancunta (S)
Susanne Andreasson Leth (S)
Leakim Eventhén (L)
Andreas Holmgren (MP)
Gunilla Ryd (V)
Bill Jönsson (M)
Max Gnipping (C)
Jenny Bengtsson (SD)
Oscar Andersson (SD)

Övriga deltagare

Rebecka Persson, Miljödirektör
Jeanette Silow, Avdelningschef
Mathias de Maré, Avdelningschef
Olof Liungman, Avdelningschef
Emelie Andersson, Nämndsekreterare

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Emelie Andersson, emelie.andersson5@malmo.se, 0709727561
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1.

Anmälan om förhinder att bevista dagens sammanträde

2.

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Förslag till beslut

1. Miljönämnden utser NN att jämte ordföranden justera dagens protokoll den 1 september
2020.
3.

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.
4.

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner

Förslag till beslut

1: Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner.
5.

Anmälan av inkomna skrivelser - augusti 2020

MNN-2020-92
Förslag till beslut

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













Reviderat reglemente för Miljönämnden KF 200216 § 16
KF 200520 §123 Reviderad tidplan för budget och uppföljning för år 2020
KF 200520 §125 Handlingsplan för kulturstrategin 2019-2020, reviderad
KF 200618 §149 med särskilt yttrande (MP) Policy asveende Malmö stads arbete
med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter
KF 200703 § 165 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2021
KF 200703 § 166 med reservation (SD) (M+C) och särskilt yttrande (MP) (V)
Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
KS 200603 §200 Förstudie om segregation i Malmö med rekommendationer om
KS 200603 §208 Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2020-2029
KS 200603 § 214 Revidering av Program för den nationella minoriteten
sverigefinnar
KS 200603 §215 Revidering av Program för den nationella minoriteten
tornedalingar
KS 200630 § 217 Revidering av handlingsplan för den nationella minorioteten
romer
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6.

KS 200617 § 241 med särskilt yttrande (M+C)
KS 200617 § 243 Åtgärder med anledning av Covid -19
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut §313 Remiss från Miljödepartementet Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 20204)(2023899)
KSAU 200615 § 408 Remiss från Miljödepartementet - Hållbar slamhantering
(SOU 20203)
KSAU 200622 § 434 Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets och
Statskontorets rapporter
KSAU 200622 § 439 Ansökan om finansiering av forskningsprojekt om
badvattenkvalitet vid Malmös badplatser
KSAU 200622 § 442 Medborgarförslag - Inrätta en återbruksgalleria i Malmö
TN 200612 § 225 Masterplan för Malmö hamn
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - augusti 2020

MNN-2020-94
Förslag till beslut

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





7.

MN-2020-4956-Godkännande av miljönämndens delegationsordning i ny lydelse
MN-2020-5603 Skrivelse Återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen uppföljning av kostorganisationens ändamålsenlighet
MN-2019-4538-Nominering av ledamot till Sydvästskånes grundvattenkommitté
för mandatperioden 2019-2022
Redovisning av delegerade beslut - augusti 2020, MN-2020-17

MNN-2020-93
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.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag







Delegationslista projektansökningar
Delegationslista yttrande övriga
Delegationslista övriga
Delegationslistor detaljplaner o bygglov
Lista avskrivningar
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8.

Delegationsbeslut projektavtal
Delegationslista administrativa ärenden
Återrapportering områdestillsyn Rosengård

MNN-2020-95
Sammanfattning

Skriftlig information skickas senare.
9.

Information: uppföljningstillsyn på Rosengård, Herrgården, MN2018-7940

MNN-2020-33
Sammanfattning

Miljöförvaltningens bostadstillsynsenhet har följt upp det så kallade Herrgårdsärendet.
Ärendet startades 2008 och var mycket uppmärksammat. Av de 867 lägenheterna var över
400 fukt- och mögelskadade, över 200 hade kackerlackor och ventilationen var undermålig
eller icke-existerande. Omfattande åtgärder har utförts efter miljöförvaltningens tillsynsarbete
och ärendet avslutades 2015. Under 2019 genomfördes uppföljande inspektioner för att se att
inga strukturella problem återkommit i beståndet. Inga strukturella hälsoskyddsproblem
upptäcktes under dessa inspektioner, som utfördes i 22 lägenheter i två huskroppar. Detta
visar att resultatet av den fastighetsövergripande tillsynen varit effektiv och varaktig.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
Beslutsunderlag


10.

G-skrivelse miljönämnden 2020-08-25
Information om eventuella avvikelser i projektportföljen

MNN-2020-106
Sammanfattning

Olof Liungman, 10 min
11.

Information om återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen
– uppföljning av kostorganisationens ändamålsenlighet, MN-20205603
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MNN-2020-97
Sammanfattning

Olof Liungman, 10 min
12.

Återrapportering till kommunstyrelsen - uppföljning av policy för
hållbar utveckling och mat 2019, MN-2018-9989

MNN-2020-102
Sammanfattning

Mot bakgrund av revisorskollegiets rapport Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion
beslutade kommunstyrelsen om indikatorer för uppföljning av Policy för hållbar utveckling
och mat, att dessa gäller för samtliga nämnder och bolag i Malmö stad, samt att
miljönämnden ska återrapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen. Enligt
aktuell uppföljningsrapport (bilaga 1) visar indikatorerna Andel ekologisk mat samt Utsläpp
av växthusgaser från inköpta livsmedel förbättrade värden för 2019 men förändringen sker
sannolikt inte i tillräckligt snabb takt för att målen under 2020 ska kunna nås. Indikatorerna
Inköp inom avtalsprislistan och Andel etiskt certifierat kaffe, te, kakao och bananer visar på
ett resultat som ännu inte når policyns måluppfyllelse. Måluppfyllelsen skiljer sig även mycket
mellan olika förvaltningar, vilket kan bero på att de har olika förutsättningar, såsom
matgästernas behov, personalens kunskap och tillagningsmöjligheter.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner bifogad rapport Policy för hållbar utveckling och mat 2019,
uppföljning 2019.
Beslutsunderlag






13.

G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200825
Bilaga 1 Rapport Policy för hållbar utveckling och mat, uppföljning 2019
Bilaga 2 Beslut KS 2020-03-04
Bilaga 3 Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för hållbar
utveckling och mat
Bilaga 4 Policy för hållbar utveckling och mat
Miljödirektören informerar

MNN-2020-1

14.

Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut,
MN-2020-2889
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MNN-2020-99
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har remitterat en motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys
inför alla beslut. Förslagsställaren yrkar på att det inför alla nämndsbeslut genomförs
hållbarhets-analyser med syftet att säkerställa att alla politiska beslut samstämmer med
Agenda 2030. I Malmö stads ärendehandbok finns redan förvaltningsövergripande
instruktioner om att handläggare ska göra konsekvensbeskrivningar ur såväl miljöhänseende
som jämställdhet och jämlikhet vid handläggning av nämndsärenden. Miljönämnden anser
det vara önskvärt att konsekvensbedömningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv genomförs
och tillgängliggörs för politikerna. Då tydliga instruktioner kring implementering saknas
välkomnar miljönämnden ett förtydligande om när och hur hållbarhetsanalyser ska
genomföras i stadens förvaltningar.
Svar till kommunfullmäktige senast 2020-09-30, STK-2020-370
Förslag till beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, med hänvisning
till miljöförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag



15.

G-tjänsteskrivelse 200825
Bilaga 1 Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut
Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning, MN-2020-2132

MNN-2020-98
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har remitterat en motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning.
Förslagsställaren yrkar på att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden i uppdrag att klimatanpassa stadens särskilda boenden utifrån
värmebölja. Miljönämnden anser att det är en angelägen fråga och ser positivt på förslagen,
men anser att det finns aspekter som bör belysas ytterligare.
Svar till kommunfullmäktige senast 2020-09-03, STK-2020-36
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag




16.

G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200825
Bilaga 1 Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning
Bilaga 2 Handlingsplan och informationsaffisch för värmebölja
Remiss av betänkande Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet
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Ingen övergödning SOU 2020:10, MN-2020-4254
MNN-2020-101
Sammanfattning

Miljödepartementet har översänt remissen Stärkt lokalt åtgärdsarbete -att nå målet Ingen
övergödning med inbjudan att inkomma med synpunkter. Utredningens uppdrag har varit att
föreslå hur övergödningen av kustvatten, sjöar och vattendrag effektivt kan minskas genom
stärkt lokalt åtgärdsarbete. Synpunkter från stadsbyggnadskontoret har inkluderats i detta
svar. Malmö stad, genom miljönämnden, ställer sig positiv till majoriteten av föreslagna
åtgärder för att öka möjligheterna till minskad övergödning. Samordning av lokalt
åtgärdsarbete för att motverka övergödning behöver samordnas inom ramen för den samlade
vattenförvaltningen.
Svar till Miljödepartementet senast 2020-08-31, M2020/00554/Nm
Förslag till beslut

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



17.

G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200825
Bilaga 1 Stärkt lokalt åtgärdsarbete -att nå målet Ingen övergödning SOU 202010
Yttrande över granskningshandlingar till detaljplan för Hamnen
22:164, Dp 5625, MN-2018-10361

MNN-2020-105
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan. Syftet med detaljplanen är att
pröva möjligheten för hamnanknutna verksamheter, logistikföretag och verksamhetskopplad
service samt möjliggöra etablering av vindkraft. Planförslaget innebär även att ett
naturområde skapas som kompensation för mark som tas i anspråk, vilken i sin tur utgör
kompensation för en tidigare ersättningsbiotop för fåglar. För att kunna genomföra planen
krävs en utfyllnad i Norra Hamnen på cirka 236 000 m2 stort vattenområde som kräver
tillstånd för vattenverksam-het enligt miljöbalken. Detaljplaneläggningen och
miljöbedömning samordnas med den prövningen enligt miljöbalken. Miljönämnden anser att
nämndens synpunkter i samrådsskedet har beaktats i stor utsträckning men vidhåller behovet
för en översiktlig markundersökning i den del av hela planområdet som idag är utfylld samt
att vindkraftverkens totalhöjd inte ska regleras utifrån dagens tekniska förutsättningar.
Svar till stadsbyggnadsnämnden senast 2020-08-25, SBN-2018-1046
Förslag till beslut

1. Miljönämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.
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Beslutsunderlag













18.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 200825
Bilaga 1 Lokaliseringskarta Dp 5625
Bilaga 2 Planbeskrivning granskning
Bilaga 3 Plankarta granskning
Bilaga 4 Miljökonsekvensbeskrivning granskning
Bilaga 5 Samrådsredogörelse
Bilaga 6 Norra Hamnen Logistikcentrum
Bilaga 7 Särskilt yttrande SD 191017
Bilaga 8 Särskilt yttrande 1 M och C 191017
Bilaga 9 Särskilt yttrande 2 M och C 191017
Bilaga 10 Särskilt yttrande SD 200527
Bilaga 11 Särskilt yttrande SD 181129
Remiss från Region Skåne om Tågstrategi - Strategi för utveckling
av den regionala tågtrafiken i Skåne, MN-2020-6764

MNN-2020-107
Sammanfattning

Förslag till yttrande skickas senare.
Beslutsunderlag



19.

Bilaga 1 Tågstrategi – strategi för utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne remissversion
Rapport - Information om allergener på caféer och restauranger, MN2020-4645

MNN-2020-104
Sammanfattning

Under våren 2020 har avdelningen för livsmedelskontroll utfört kontroll på 141 restauranger
och caféer i Malmö. Fokus vid besöken var att kontrollera att verksamheterna uppfyller
kraven i informationsförordningen angående korrekt information om allergener. Av de
kontrollerade verksamheterna i projektet uppfyllde 47 % kraven. Resultatet från kontrollen
visar att kunskapen om livsmedel, allergener och livsmedelsallergier behöver fördjupas hos
personalen i restauranger och caféer i Malmö. Under 2021 kommer projektet att upprepas
och följas upp.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten Information om allergener på caféer och restauranger.
Beslutsunderlag



Bilaga 1 Rapport – Information om allergener på caféer och restauranger
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Bilaga 2 Checklista – Allergener i oförpackade livsmedel
G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200825

