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Malmö stad

Miljönämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-08-25 kl. 15:31-17:18

Plats

Amiralsgatan 20, sammanträdesrum Havet

Beslutande ledamöter

Simon Chrisander (L) (Ordförande)
Arwin Sohrabi (S) (Vice ordförande)
Helena Grahn (M) (Andre vice ordförande)
Johanna Axerup (S)
Sten Dahlvid (S)
Tobias Petersson (V)
Lars Myllenberg (M) §§116-121, §§123-132
Håkan Ask (SD)
Jan Olof Håkan Andersson (SD)
Bill Jönsson (M) §122 ersätter Lars Myllenberg (M) pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare

Wilfredo Salinas Yancunta (S)
Leakim Eventhén (L)
Andreas Holmgren (MP)
Gunilla Ryd (V)
Bill Jönsson (M) §§116-121, §§123-132
Max Gnipping (C)
Jenny Bengtsson (SD)
Oscar Andersson (SD)

Övriga närvarande

Rebecka Persson (Miljödirektör)
Jeanette Silow (Avdelningschef) §§116-125
Olof Liungman (Avdelningschef)
Emelie Andersson (Nämndsekreterare)
Elna Ahlner (Personalrepresentant, SACO) §§116-125
Olov Källgarn (Personalrepresentant, Vision)

Utses att justera

Helena Grahn

Justeringen

2020-09-01

Protokollet omfattar

§§116-132

Underskrifter

Sekreterare

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

Emelie Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Simon Chrisander
Justerande

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

Helena Grahn

…………………………………
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ÄRENDELISTA
§116
§117
§118
§119
§120
§121
§122
§123
§124
§125
§126
§127
§128
§129
§130
§131
§132

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet
Fråga om närvarorätt för personalföreträdare
Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner
Anmälan av inkomna skrivelser - augusti 2020
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - augusti 2020
Redovisning av delegerade beslut - augusti 2020, MN-2020-17
Information: uppföljningstillsyn på Rosengård, Herrgården, MN-2018-7940
Information om eventuella avvikelser i projektportföljen
Information om återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen –
uppföljning av kostorganisationens ändamålsenlighet, MN-2020-5603
Återrapportering till kommunstyrelsen - uppföljning av policy för hållbar
utveckling och mat 2019, MN-2018-9989
Miljödirektören informerar
Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut, MN-20202889
Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning, MN-2020-2132
Remiss av betänkande Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet Ingen
övergödning SOU 2020:10, MN-2020-4254
Yttrande över granskningshandlingar till detaljplan för Hamnen 22:164, Dp
5625, MN-2018-10361
Remiss från Region Skåne om Tågstrategi - Strategi för utveckling av den
regionala tågtrafiken i Skåne, MN-2020-6764
Rapport - Information om allergener på caféer och restauranger, MN-2020-4645
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§

116

Beslut

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av
protokollet

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

4

§

117

Beslut

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.

5

§

118

Beslut

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner

1: Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner.
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§

119

Anmälan av inkomna skrivelser - augusti 2020

MNN-2020-92
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
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
Energimyndigheten 200617 Beslut om avslag på ansökan från Malmö kommun om
stöd till projektet Energiporten
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§

120

Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - augusti 2020

MNN-2020-94
Beslut

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





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
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§

121

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.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag









Delegationslista projektansökningar
Delegationslista yttrande övriga
Delegationslista övriga
Delegationslistor detaljplaner o bygglov
Lista avskrivningar
Delegationsbeslut projektavtal
Delegationslista administrativa ärenden
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§

122

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.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Grahn (M), med instämmande av Bill Jönsson (M) och Max Gnipping (C), meddelar
att hon avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 122.
Jäv

På grund av jäv deltar inte Lars Myllenberg (M) i handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag



G-skrivelse miljönämnden 2020-08-25
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2020
Ärende 9: Information: uppföljning av Rosengård, Herrgården,
MN-2018-7940
Miljöförvaltningens bostadstillsynsenhet gör stor nytta genom sin tillsyn för de boende i
Malmö. Fukt- och mögelskador, skadedjur, undermålig ventilation, läckande tak, fasadskador
och dålig uppvärmning är exempel på brister som upptäckts genom tillsynen.
Arbetssättet med uppsökande tillsyn har visat sig vara effektivt för att hitta och åtgärda
systematiska hälsoskyddsbrister i bostäder. De återbesök och uppföljningar som gjorts för att
se om resultaten av tillsynen har varit varaktiga har visat positiva resultat.
I dagsläget finns det 50 pågående ärende. På grund av den pågående pandemin har dock all
uppsökande bostadstillsyn stoppats. Redan innan pandemin mäktade förvaltningen endast med
67% av den planerade bostadstillsynen, vilket resulterar i att de boende bor kvar i ogynnsamma
förhållande.
Moderaterna och Centerpartiet menar att det är av stor vikt för våra Malmöbors
boendesituation att vi utför den planerade bostadstillsynen och inkommer därför med ett
särskilt yttrande.

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

Max Gnipping (C)
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Namn Efternamn (M)

Namn Efternamn (M)

Namn Efternamn (M)

Namn Efternamn (M)

Namn Efternamn (M)

Namn Efternamn (C)
Med instämmande av
Namn Efternamn (M)
Namn Efternamn (C)
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§

123

Information om eventuella avvikelser i projektportföljen

MNN-2020-106
Sammanfattning

Olof Liungman, avdelningschef, föredrar ärendet för nämnden.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

124

Information om återrapportering av uppdrag från
kommunstyrelsen – uppföljning av kostorganisationens
ändamålsenlighet, MN-2020-5603

MNN-2020-97
Sammanfattning

Olof Liungman, avdelningschef, föredrar ärenden för nämnden.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

125

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 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.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner bifogad rapport Policy för hållbar utveckling och mat 2019,
uppföljning 2019.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M), med instämmande av Bill Jönsson (M) och
Rasmus Carlsson (C) meddelar att de avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 125 a.
Tobias Petersson (V), med instämmande av Gunilla Ryd (V), meddelar att han avser
inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 125 b.
Protokollsanteckning

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

Kommunstyrelsen
Alla nämnder samt revisorskollegiet
Beslutsunderlag







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
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2020-08-25
Ärende 11: Återrapportering till kommunstyrelsen – uppföljning av policy
för hållbar utveckling och mat 2019, MN-2018-9989
Beslutet om ”Policy för hållbar utveckling och mat” togs av kommunfullmäktige 2010. Policyn
innehåller ett antal mål som skulle vara uppfyllda 2020.
Uppföljningen visar på ett resultat som är långt ifrån policyns måluppfyllelse. När det gäller
andelen inköp som görs enligt avtalsprislistan ser man dessutom en försämring från 2018 till
2019.
Anledningarna man lämnar till den dåliga måluppfyllelsen är bland annat dålig styrning och
ledning, låg kunskapsnivå samt avsaknad av insatser för att nå målen.
Att styret sätter höga mål men inte gör någonting för att nå målen är anmärkningsvärt.
Moderaterna och Centerpartiet menar att det är viktigt att vi som kommun kan leva upp till de
mål vi fattat beslut om och inkommer därför med ett särskilt yttrande.

Helena Grahn (M)

Lars Myllenberg M)

Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Max Gnipping (C)
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Namn Efternamn (M)

Namn Efternamn (M)

Namn Efternamn (M)

Namn Efternamn (M)

Namn Efternamn (M)

Namn Efternamn (C)
Med instämmande av
Namn Efternamn (M)
Namn Efternamn (C)
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Vänsterpartiet

Särskilt y+rande
MN2020-08-25 Ärende MN-2018-9989
Ärendet avser endast en återrapportering om Policyn för hållbar utveckling och mat,
uppföljning 2019 och trots att vi, i likhet med förvaltningen, godkänner rapporten ser
vi allvarligt på bristen av måluppfyllelse. Även om Malmö Stad, i jämförelse, kommit
längre än många andra kommuner får vi inte vara nöjda. Det är inte en tävling om
vem som är bäst, bland många kanske inte så ambitiösa, utan om att göra rätt och
uppnå våra mål!
Stadens växtgasutsläpp måste minska och eftersom köttkonsumtionen har stor påverkan på dessa utsläpp måste alla förvaltningar verka för minskad konsumtion. Vi
anser inte att olika förutsättningar bland förvaltningar kan ses som ett hinder för att
uppnå 100% hållbar mat för det betyder ju endast mer resurser behövs sättas in.
Att vi inte uppnått våra mål innebär dessutom att vi börjar det kommande Miljöprogrammet med en skuld, som snarast borde betalas av. Det görs bäst genom kortsiktiga mål, där andelen hållbar mat stadigt ökar varje år och köttkonsumtionen minskar
genom en tydlig handlingsplan. Endast så kan vi snabbt uppnå våra mål!
Malmö 2020-08-25
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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§

126

Miljödirektören informerar

MNN-2020-1
Sammanfattning

Rebecka Persson, miljödirektör, informerar om:




Beslut

Ny avdelningschef för avdelningen för miljö och hälsoskydd
Lägesrapport rörande Covid -19
Budgetprognos delårsrapport
Miljöredovisning 2019 i filmformat på politikersidan på Komin

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

127

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

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.
Beslut

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

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M), med instämmande av Bill Jönsson (M) och Max
Gnipping (C), meddelar att de avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga 127 a.
Tobias Peterson (V), med instämmande av Gunilla Ryd (V), meddelar att han avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga § 127 b.
Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD), med instämmande av Jenny Bengtsson (SD)
och Oscar Andersson (SD), reserverar sig muntligen till förmån för sitt eget yrkande.
Yrkanden

Helena Grahn (M) yrkar att nämnden ska besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen i sin helhet.
Håkan Ask (SD) yrkar att nämnden ska besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen i sin helhet.
Tobias Petersson (V) yrkar att nämnden ska besluta att föreslå kommunfullmäktige att anse
det första förslaget i motionen besvarad samt att nämnden ska besluta att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla det andra förslaget i motionen.
Arwin Sohrabi (S) yrkar att nämnden ska besluta i enlighet med förvaltningens förslag att
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen i sin helhet besvarad.
Beslutsgång

Ordförande Simon Chrisander (L) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
bifaller förvaltningens förslag.
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Omröstning begärs.
Ordförande Simon Chrisander (L) meddelar att förvaltningens förslag är huvudförslag och att
motförslag ska utses.
Miljönämnden godkänner följande beslutsgång:
1. Helena Grahns och Håkan Asks förslag ställs mot Tobias Peterssons förslag för att utse
motförslag till huvudförslaget.
2. Förvaltningens förslag ställs mot det förslag som miljönämnden utser till motförslag.
Ordföranden ställer Helena Grahns och Håkan Asks förslag mot Tobias Peterssons förslag
och finner att nämnden utser Helena Grahns och Håkan Asks förslag till motförslag.
Omröstning om motförslaget begärs.
Omröstning om motförslaget genomförs med följande beslutsgång:
Ja-röst för Helena Grahns och Håkan Asks förslag
Nej-röst för Tobias Peterssons förslag
Med 4 ja-röster för Helena Grahns och Håkan Asks förslag mot 1 nej-röst för Tobias
Peterssons förslag samt 4 nedlagda röster beslutar miljönämnden att utse Helena Grahns och
Håkan Asks förslag till motförslag.
Huvudomröstningen genomförs med följande beslutsgång:
Ja-röst för förvaltningens förslag.
Nej-röst för Helena Grahns och Håkan Asks förslag.
Med 4 ja-röster mot 4 nej-röster samt 1 nedlagd röst blir ordförandens röst utslagsgivande
och nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse 200825
Bilaga 1 Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut
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Reservation

Miljönämnden 2020-08-25
Ärende 13: Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla
beslut, MN-2020-2889
Miljöpartiet har inkommit med en motion där man yrkade att det inför alla
nämndbeslut genomförs hållbarhetsanalyser med syfte att säkerställa att alla
politiska beslut samstämmer med Agenda 2030.
Ett beslut om hållbarhetsanalys inför alla nämndsbeslut riskerar att bli extremt
resurskrävande och öka onödig administration. I realiteten hade det inneburit att
beslutsgången hade blivit längre och dyrare.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade i första hand avslag på motionen. Då vårt
yrkande inte vann gehör inkommer vi härmed med en reservation.

Helena Grahn (M)

Lars Myllenberg (M)

Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Max Gnipping (C)
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Vänsterpartiet

Reserva'on
Miljönämnden 2020-08-25 Ärende MN2020-2889
Måns Berger föreslår i en motion att samtliga nämnder ska genomföra hållbarhetsanalyser inför alla beslut och att KS ska få i uppdrag att hjälpa nämnder med att ta
fram en modell för sådana analyser.
Miljöförvaltningen påpekar i sitt svar bl.a att det är önskvärt med konsekvensbeskrivningar ur ett hållbarhetsperspektiv och att det redan finns förvaltningsövergripande
instruktioner som fyller denna funktion tex. konsekvensbeskrivningar ur miljöhänseende. Detta är i vår tolkning i linje med det som föreslås i motionens första att-sats.
Samtidigt välkomnar MF ett förtydligande av när och hur hållbarhetsanalyser ska genomföras, dvs att någon form av modell borde utarbetas för att genomföra dessa.
Det är så vi tolkar att-sats två i motionen, då den föreslår att KS ska stödja nämnder i
framtagandet av en modell för denna typ av analyser.
Vi finner därför inte att motionen kan anses vara besvarad i sin helhet, det gäller endast den första att-satsen och föreslår därför att motionens andra att-sats ska bifallas. Eftersom vårt förslag inte bifölls reserverade vi oss mot nämndens beslut.

Malmö 2020-08-25
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-08-25

Miljönämnden
Voteringslista: §127

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

Voteringslist(or)
Votering om motförslag
Ledamot

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

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
4

1

4

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

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

X
X

Votering om beslut

X
X
X
X

4

X
X
X
4

1
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§

128

Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning, MN-20202132

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.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag





G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200825
Bilaga 1 Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning
Bilaga 2 Handlingsplan och informationsaffisch för värmebölja
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§

129

Remiss av betänkande Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet
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.
Beslut

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

Miljödepartementet
Stadsbyggnadskontoret för kännedom
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 200825
Bilaga 1 Stärkt lokalt åtgärdsarbete -att nå målet Ingen övergödning SOU 202010
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§

130

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.
Beslut

1. Miljönämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.
Reservationer och särskilda yttranden

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 130 a.
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M), med instämmande av Bill Jönsson (M) och Max
Gnipping (C), meddelar att de avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga 130 b.
Tobias Petersson (V), med instämmande av Gunilla Ryd (V), meddelar att han avser
inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga 130 c.
Yrkanden

Håkan Ask (SD) yrkar att miljönämnden ska besluta att avstyrka förslaget till detaljplan.
Ordförande Simon Chrisander (L) yrkar att nämnden ska besluta i enlighet med
förvaltningens förslag att tillstyrka förslaget till detaljplan.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 200825
Bilaga 1 Lokaliseringskarta Dp 5625
Bilaga 2 Planbeskrivning granskning
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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
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Reservation
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2018-10361

Yttrande över granskningshandlingar till detaljplan för Hamnen 22:164, Dp 5625
Ärendet gäller detaljplan för Norra hamnen där syftet är att möjliggöra hamnanknutna
verksamheter.
Detaljplanen möjliggör också för etablering av vindkraftverk i området, vilket vi Sverigedemokrater
inte ser som en lösning på elförsörjningen, då vindkraft är väderberoende.
Vindkraft kräver dessutom stora skyddsavstånd, vilket gör att man inte kan utnyttja områdets hela
potential.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att miljönämnden ska avstyrka detaljplan för Hamnen 22:164.
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)

2020-08-25

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

Miljönämnden 2020-08-25
Ärende 16: Yttrande över granskningshandlingar till detaljplan för Hamnen
22:164, Dp 5625, MN-2018-10361
Moderaterna och Centerpartiet anser att placeringen av vindkraftverken i hamnen är
problematisk, då den begränsar hamnens utvecklingspotential. Enligt detaljplanen finns det ett
önskemål om 450 m byggnadsfritt utrymme intill vindkraftverken, vilket försvårar framtida
näringslivsetableringar.
Vi är positiva till vindkraft som energikälla och anser att det finns goda möjligheter till havs
som borde utnyttjas i första hand och inkommer därför med ett särskilt yttrande.

Helena Grahn (M)

Lars Myllenberg M)

Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Max Gnipping (C)
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Namn Efternamn (M)

Namn Efternamn (M)

Namn Efternamn (M)

Namn Efternamn (M)

Namn Efternamn (M)

Namn Efternamn (C)
Med instämmande av
Namn Efternamn (M)
Namn Efternamn (C)
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Vänsterpartiet

Särskilt y+rande
Miljö Nämnden 2020-08-25 Ärende 22:164,Dp 5625, MN-2018-10361

Vänsterpartiet bifaller förvaltningens förslag men finner att analysen haltar vad gäller
yttre infrastrukturs påverkan på hamnen och där med hamnens framtids påverkan på
miljö och klimat. En utbyggnad av hamnen med rådande infrastruktur kan till och med
göra målen i stadens miljöprogram ouppnåbara.
Flera parametrar som är livsviktiga för en framtida väl och hållbart fungerande hamn
avgörs utanför Dp 5625´s. Vi ser flera svårigheter med de transporter som skall göras
via spår till och från hamnen, detta gäller särskilt då fler transporter skall samsas på
nuvarande spår. När fler transporter överlag skall gå på räls och då man bebygger
nuvarande stationsnära område så behövs investeringar i yttre och direkta godsstråk.
Vi i Vänsterpartiet vill att man i samband med utbyggnaden av hamnen tar in beräkningar och analyser för ett yttre godsspår och en utbyggnad av direktspår mellan
hamnen och stambanan som en del i hamninvesteringarna. Utan denna helhetssyn
riskerar hamnutbyggnaden att bli både olönsam och miljömässigt katastrofal.

Malmö 2020-08-25
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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§

131

Remiss från Region Skåne om Tågstrategi - Strategi för
utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne, MN-2020-6764

MNN-2020-107
Sammanfattning

Region Skåne, Skånetrafiken har översänt förslag till ny Tågstrategi – Strategi för utveckling
av den regionala tågtrafiken i Skåne på remiss. Miljönämnden anser att effekten av
Öresundsmetron på transport- och kapacitetsbehov bör inkluderas i strategin, då denna har
en stor påverkan på inte minst Citytunneln. Miljönämnden saknar utöver det en separat
analys över sträckan Malmö C – Hyllie, som pekas ut som en flaskhals i strategin.
Miljönämnden saknar även en analys av strategins miljöeffekter, vilket exemplifieras av
miljöaspekter i anslutning till Kontinentalbanan.
Beslut

1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsens 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 131.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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Bilaga 1 Tågstrategi – strategi för utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne remissversion
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Vänsterpartiet

Särskilt y+rande
Miljö Nämnden 2020-08-25 MN-2020-6764

Vänsterpartiet bifaller förvaltningens förslag, förvaltningen lyfter på många områden
mycket relevanta synpunkter. Vi anser dock att man lämnar många av dessa synpunkter vid just synpunkter och ej som skarpa förslag eller konkreta allternativ- vilket
vi hade velat se.
Vi finner att strategin är visionärt selektiv, och lämnar flera avgörande delar oberörda,
delar som bör ses som viktiga både nationellt och regionalt.
Vänsterpartiet vill, som förvaltningen lite vagt lyfter, ha med skrivningar om att ett yttre godsspår utanför Malmö är ett måste och att godsspåret även bör ha direktkoppling till norra-hamnen för att säkra en hållbar och god effekt av tilltänkt utbyggnad.
I flera dokument och planer för Malmö stad finns Simrishamnsbanan med, varför inte
i detta dokument? Ska Malmö kunna utvecklas utan att kvävas av avgaser eller strypas av bilköer så måste en utbyggnad av regionala spår ske. Och Simrishamnsbanan bör vara ett av de prioriterade stråken. Samma sak gäller stråket mot Vellinge
och Näset, även där bör spårbunden trafik etableras.
Vänsterpartiet anser att ovan nämnda tillägg är direkt avgörande för om staden skall
lyckas uppnå uppsatta mål inom stadens miljöprogram. Menar vi allvar med miljöprogrammet och dess mål så måste investeringar göras nu för att framtidens utsläpp
skall minska.

Malmö 2020-08-25
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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§

132

Rapport - Information om allergener på caféer och restauranger,
MN-2020-4645

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.
Beslut

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





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

