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Malmö stad

Miljönämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-12-15 kl. 15:30-18:02

Plats

Bergsgatan 17, Samlingssalen/Microsoft Teams

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)
Håkan Ask (SD) §§200-208
Jan Olof Håkan Andersson (SD)
Jenny Bengtsson (SD) §§209-213 ersätter Håkan Ask (SD)

Ej tjänstgörande 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) §§200-208
Oscar Andersson (SD)

Övriga närvarande

Rebecka Persson (Miljödirektör)
Emelie Andersson (Nämndsekreterare)
Ola Gustafsson (Avdelningschef)
Mathias de Maré (Avdelningschef) §§200-207
Olof Liungman (Avdelningschef)
Rasmus Fredriksson (Personalrepresentant, SACO) §§200-208
Emma Börjesson (Personalrepresentant, Vision)
Caroline Tandefelt (Enhetschef) §§200-207

Utses att justera

Helena Grahn

Justeringen

2020-12-22

Protokollet omfattar

§§200-213

Underskrifter

Sekreterare

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

Emelie Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Simon Chrisander
Justerande

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

Helena Grahn

…………………………………
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ÄRENDELISTA
§200
§201
§202
§203
§204
§205
§206
§207
§208
§209
§210
§211
§212
§213

Val av justerare samt bestämmande av tid för justering av protokollet
Fråga om närvarorätt för personalföreträdare
Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner
Anmälan av inkomna skrivelser - december 2020
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - december 2020
Redovisning av delegerade beslut - december 2020, MN-2020-17
Miljödirektören informerar
Information om Tryggare Malmö och enheten för trygghet och samordnad
tillsyn
Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030, MN-2018-964
Förslag till yttrande över ansökan om tillstånd för vattenverksamhet - utfyllnad
vid Norra Hamnen, MN-2020-2938
Yttrande över skrift avseende punkter som avsågs diskuteras under
huvudförhandling i målet M5338-19 gällande en utökning av Polypeptide
Laboratories AB:s verksamhet, MN-2019-8549
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Tidsfrister och kontaktpunkt för att
främja produktionen av förnybar energi, MN-2020-9833
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott om Riktlinjer och omorganisering
gällande IT, digitalisering och systemförvaltning, MN-2020-9317
Yttrande över samrådshandlingar till detaljplan för fastigheten Rosengård
130:406 m.fl. Dp 5653, MN-2019-5544
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§

200

Beslut

Val av justerare samt bestämmande av tid för justering av
protokollet

1. Miljönämnden utser Helena Grahn (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll den
22 december.
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§

201

Beslut

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.
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§

202

Beslut

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner.

6

§

203

Anmälan av inkomna skrivelser - december 2020

MNN-2020-148
Beslut

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











KF 201029 §222 med särskilt yttrande (V) och (MP) och skriftlig reservation (SD)
KF 201029 §233 Tidplan för budget och uppföljning år 2021
KS 201029 § 357 Remiss från Miljödepartementet
KS 201111 § 372 med reservation (M+C) Intern kontroll - kommungemensam
granskning
KSAU 201026 § 609 Remiss från miljödepartementet
Stadsrevisionen 201124 Förstudie storstadspaketet
SHR 201120 Öppet brev till Sveriges kommuners miljönämnder
KontrollNytt 2020 nr 2 - Nyhetsbrev för livsmedelskontrollen i Sverige
KF 201125 § 248 med skriftlig reservation (M), (SD), (V) och (C) och särskilt
yttrande (MP)
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§

204

Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - december
2020

MNN-2020-149
Beslut

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




Samverkansgruppen 201014 Protokoll
Samverkansgruppen 200916 Protokoll
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§

205

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

MNN-2020-150
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 yttrande övriga
Delegationslista administrativa ärenden
Delegationslistor detaljplaner
Delegationslista övriga
Avskrivningar per den 2020-11-01
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§

206

Miljödirektören informerar

MNN-2020-1
Sammanfattning

Rebecka Persson, miljödirektör, informerar om det rådande corona-läget och eventuell statlig
finansiering för trängselkontroller.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

207

Information om Tryggare Malmö och enheten för trygghet och
samordnad tillsyn

Sammanfattning

Mathias de Maré, avdelningschef, och Caroline Tandefelt, enhetschef, informerar nämnden
om Tryggare Malmö och enheten för trygghet och samordnad tillsyns organisation och
arbetssätt.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

208

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

MNN-2020-81
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick miljönämnden i uppdrag att under 2020 ta fram ett
nytt miljöprogram för 2021–2030. Det nya miljöprogrammet ska ta avstamp i Agenda 2030
och dra lärdom från nuvarande miljöprogram. Hearingar med barn och unga samt med
näringsliv, akademi och civilsamhälle har genomförts, och förslaget har genomgått både
tjänstepersons-remiss och nämndsremiss. Det förslag till miljöprogram för 2021–2030 som
nu tagits fram är av övergripande karaktär, med tolv mål fördelade under tre målområden. De
16 nationella miljökvalitetsmålen är grunden i det svenska miljöarbetet och utgör det
nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Miljöprogrammet
är i sin tur Malmös lokala agenda för genomförandet.
Beslut

1. Miljönämnden tillstyrker förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030 med de av
ordföranden framlagda ändringsyrkandena.
2. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Miljöprogram för Malmö
stad 2021–2030.
Reservationer och särskilda yttranden

Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att han avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga § 208 a.
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) meddelar
att de avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga § 208 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 § 208 c.
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att han avser inkomma
med ett särskilt yttrande, bilaga § 208 d.
Yrkanden

Ordförande Simon Chrisander yrkar på följande ändringar i det liggande förslaget:
1. Under ”Förord”, efter sista meningen i det näst sista stycket, efter ”…gentemot externa
aktörer”, läggs till:
”För att Sveriges- och Malmös miljö- och klimatmål ska nås kommer det krävas såväl statliga
som externa medel för omställningen.”
2. Under ”Inledning” läggs till:
”Att uppnå miljöprogrammets åtaganden kommer kräva stora insatser och förutsätter att alla
berörda parter bedriver ett seriöst, långsiktigt och målmedvetet miljö- och klimatarbete.”
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3. Under ”Från ord till handling” efter näst sista meningen, som slutar med ”…med
trångboddhet”, läggs till:
”Hållbar utveckling innebär att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samverkar och
stödjer varandra. Den ekologiska hållbarheten sätter ramarna för de andra två så att sociala
och ekonomiska behov inte tillfredsställs på bekostnad av planetens resurser utan hålls inom
dess gränser.”
4. Under ”Från ord till handling”, efter sista meningen, läggs till:
”Ett åtagande som kräver kraftfulla insatser och som förpliktigar!”
5. Under ”Genomförande”, efter sista meningen, läggs till:
”För att Malmös (och statens) miljö- och klimatmål ska kunna uppnås krävs externa medel
från exempelvis stat, region och/eller EU. Även lagändringar kan komma att krävas.”
6. Under ”Rådighet”, efter sista meningen, läggs till:
”Kommunen uppmuntras att erhålla ytterligare rådighet inom områden som är strategiskt
avgörande för utförandet av miljöprogrammet. Exempelvis kan berörda nämnder erhålla
rådighet genom proaktiva investeringar.”
7. Under ”Mål 6” läggs till:
Ordet ”sammanhängande” så att sista meningen i stycket blir ”Malmö stad ska utveckla sitt
arbete med sammanhängande grön infrastruktur.”
8. Under ”Mål 11” läggs till:
Indikatorn ”Volym (m3) bräddat vatten”
Håkan Ask (SD) yrkar avslag på förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030.
Tobias Petersson (V) yrkar på följande ändringar i det liggande förslaget:
1. Under "Förhållandet till andra dokument", efter sista meningen i tredje stycket läggs till:
"Kommunfullmäktige säkerställer att alla berörda instanser inom stadens förvaltning erhåller
medel som står i paritet med de extraordinära åtaganden som Miljöprogrammet utgör."
2. Under "Förhållandet till andra dokument", i sista meningen i fjärde stycket, stryks den del
av meningen som lyder "och sina förutsättningar i budgeten" samt, efter sista meningen i
fjärde stycket läggs till:
"Kommer pålagda uppgifterna kräva en ekonomisk förstärkning så är det stadens uppgift att
tillföra nödvändiga resurser."
3. Under "Från ord till handling", i första stycket, efter meningen "Malmö stad undertecknade
som första kommun i Sverige en deklaration om att arbeta för att nå de globala målen i
Agenda 2030 utifrån en lokal agenda" läggs till:
"Ett åtagande som kräver kraftfulla insatser och som förpliktigar!"
4. Under "Genomförande", i första stycket, efter tredje meningen som slutar med "...innehåll
i sin verksamhetsplanering." läggs till:
"Additionella budgetresurser kan krävas för att undvika prioriterings svårigheter mellan
grunduppdrag och miljöprogrammet hos nämnder och bolag".
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5. Under "Rådighet", efter sista meningen läggs till:
”Kommunen uppmuntras att erhålla ytterligare rådighet inom områden som är strategiskt
avgörande för utförandet av miljöprogrammet. Exempelvis kan berörda nämnder erhålla
rådighet genom proaktiva investeringar.”
6. Under "Ordförklaringar" och "Hållbar utveckling" läggs till:
”Hållbar utveckling innebär att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samverkar och
stödjer varandra. Den ekologiska hållbarheten sätter ramarna för de andra två så att sociala
och ekonomiska behov inte tillfredsställs på bekostnad av planetens resurser utan hålls inom
dess gränser.”
7. Under "Genomförande" läggs till:
”För att Malmös (och statens) miljö- och klimatmål ska kunna uppnås krävs externa medel
från exempelvis stat, region och/eller EU. Även lagändringar kan komma att krävas.”
8. Under "Inledning" läggs till:
”Att uppnå miljöprogrammets åtaganden kommer kräva extraordinära insatser och
förutsätter att alla berörda parter bedriver ett seriöst, långsiktigt och målmedvetet miljö- och
klimatarbete.”
Helena Grahn (M) yrkar avslag på förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030.
Ajournering

Ajournering 16:49-17:25
Beslutsgång

Miljönämnden godkänner följande beslutsgång:
Ordförandens ändringsyrkanden ställs mot Tobias Peterssons ändringsyrkanden. Det förslag
som nämnden bifaller ställs mot Håkan Asks och Helena Grahns avslagsyrkande.
Ordföranden ställer sina egna ändringsyrkanden mot Tobias Peterssons och finner att
nämnden bifaller ordförandens ändringsyrkanden.
Omröstning begärs.
Med fyra ja-röster för ordförandens ändringsyrkanden mot tre nej-röster för Tobias
Peterssons ändringsyrkanden samt två nedlagda röster bifaller nämnden ordförandens
ändringsyrkanden.
Ordförande Simon Chrisander ställer sina ändringsyrkanden mot Håkan Asks och Helena
Grahns avslagsyrkanden och finner att nämnden bifaller ordförandens ändringsyrkanden.
Omröstning begärs.
Med fem ja-röster för ordförandens ändringsyrkanden mot 4 nej-röster för Håkan Asks och
Helena Grahns avslagsyrkande beslutar nämnden i enlighet med ordförandens
ändringsyrkanden.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





























G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2020-12-15
Bilaga 1 Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Bilaga 2 Bemötande av remissyttranden
Bilaga 3 Remissyttrande från Arbetsmarknads- och socialnämnden
Bilaga 4 Remissyttrande från Fritidsnämnden
Bilaga 5 Remissyttrande från Funktionsstödsnämnden
Bilaga 6 Remissyttrande från Förskolenämnden
Bilaga 7 Remissyttrande från Grundskolenämnden
Bilaga 8 Remissyttrande från Hälsa-, vård-, och omsorgsnämnden
Bilaga 9 Remissyttrande från Kulturnämnden
Bilaga 10 Remissyttrande från Servicenämnden
Bilaga 11 Remissyttrande från Stadsbyggnadsnämnden
Bilaga 12 Remissyttrande från Stadsrevisionen
Bilaga 13 Remissyttrande från Tekniska nämnden
Bilaga 14 Remissyttrande från Burlövs kommun
Bilaga 15 Remissyttrande från Göteborgs stad
Bilaga 16 Remissyttrande från Lunds kommun
Bilaga 17 Remissyttrande från Länsstyrelsen Skåne
Bilaga 18 Remissyttrande från MKB
Bilaga 19 Remissyttrande från Parkeringsävervakning i Malmö
Bilaga 20 Remissyttrande från Malmö Kommuns Parkering AB
Bilaga 21 Remissyttrande från Stockholms stad
Bilaga 22 Remissyttrande från Svedala kommun
Bilaga 23 Remissyttrande från Sydvatten
Bilaga 24 Remissyttrande från Sysav
Bilaga 25 Remissyttrande från VA Syd
Bilaga 26 Remissyttrande från Vellinge kommun
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Vänsterpartiet

Reservation
Miljö Nämnden 2020-12-15 Ärende MN-2018-964

Malmös kommande miljöprogram ger oss goda förutsättningar att skapa det samhälle som naturen och framtiden kräver. Programmet ger oss tydliga mål för var
vi skall befinna oss 2030, mål som i stort är mer än nog för programmets tidsram.
Programmet beskriver klart och tydligt vad som behöver uppnås, vad som kommer
krävas för att nå dit är dock oklart.
Vi ser inga stora bekymmer med målbeskrivningen eller dess nivåer. Vi i Vänsterpartiet ser dock med stor oro på hur man tänker genomföra det framtagna program som
nu är antaget av Miljönämnden. För att målen i det antagna programmet skall bli
mer än enbart vackra visioner, det krävs krafttag och tilldelande av extra resurser för
både nämnder och bolag. Detta var något som vi i Vänsterpartiet ansåg borde skrivas in som en del av programmet.
Vänsterpartiet reserverade sig till fördel för följande tilläggs yrkanden:

Tilläggsyrkande 1
Under rubriken: Förhållandet till andra dokument, efter sista raden ”i stadens budget”:
yrkar Vänsterpartiet på följande tillägg:
- att kommunfullmäktige säkerställer att alla berörda instanser inom stadens förvaltning erhåller medel

som står i paritet med de extraordinära åtaganden som Miljöprogrammet utgör.

Tilläggsyrkande 2
Under rubriken: Förhållandet till andra dokument, efter ”i verksamhetsplaneringen”
yrkar Vänsterpartiet på följande:
-att stryka ”och sina förutsättningar i budgeten” så att texten lyder:

”Samtliga nämnder har ett gemensamt ansvar för att målen i miljöprogrammet uppnås och ska utifrån
sina respektive grunduppdrag integrera miljöprogrammets innehåll i verksamhetsplaneringen.
- att lägga till följande mening efter stycket ovan:
Kommer de pålagda uppgifterna kräva en ekonomisk förstärkning så är det stadens uppgift att tillföra
nödvändiga resurser.

Tilläggsyrkande 3
Under rubriken Genomförande, 1:a stycket, efter meningen som slutar med: innehåll
i sin verksamhetsplanering,
yrkar Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg:
- Additionella budget resurser kan komma att krävas för att undvika prioriterings svårigheter mellan

grunduppdrag och miljöprogrammet hos nämnder och bolag.
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Vänsterpartiet
Tilläggsyrkande 4
Under definitionen Hållbar utveckling, yrkar Vänsterpartiet på följande tillägg:
- ”Hållbar utveckling innebär att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samverkar och stödjer

varandra. Den ekologiska hållbarheten sätter ramarna för de andra två så att sociala och ekonomiska
behov inte tillfredsställs på bekostnad av planetens resurser utan hålls inom dess gränser.”

Tilläggsyrkande 5
Under ”Inledningen” yrkar Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg:
- ”Att uppnå miljöprogrammets åtaganden kommer att kräva extraordinära insatser och förutsätter att
alla berörda parter bedriver ett seriöst, långsiktigt och målmedvetet miljö- och klimatarbete.”

Malmö 2020-12-15
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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Miljönämnden 2020-12-15
Ärende 9: 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. I programmet kan
man läsa att Malmö stads organisation inte kan nå målen av egen kraft och att externa medel
samt lagändringar krävs för att klara målen.
Det finns dessutom vissa problematiska uttalanden i miljöprogrammet. Under rubriken
Malmö har ett hållbart mobilitetssystem 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. Funktionsstödsnämndens yttrande om att alla malmöbor inte
kan färdas genom nämnda trafikslag ignorerades dessutom av styret, vilket vi tycker är
beklagligt. Tillgänglighet är en viktig fråga som bör lyftas.
Under rubriken Värna Malmös odlingslandskap och bruka det hållbart diskuteras hur
jordbruksmarken skall brukas. Detta ser vi som oroande, då det inskränker på äganderätten. I
de fall vi inte har rådighet över marken skall vi endast komma med goda råd och
rekommendationer.
Styrets tilläggsyrkande ”Kommunen uppmuntras att erhålla ytterligare rådighet inom områden
som är strategiskt avgörande för utförandet av miljöprogrammet” tycker vi är förkastligt och
skrämmande.
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Moderaterna anser att miljöprogrammet i sin nuvarande form lämnar mycket att önska och
yrkade därför på avslag. Då vårt yrkande inte vann gehör anför vi härmed reservation.

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

Lars Myllenberg M)
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Reservation
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2018-964

Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Det nya miljöprogrammet är väldigt övergripande och beskriver inte hur det ska genomföras. Det var
just genomförandet av tidigare miljöprogram som skapade friktion mellan förvaltningarna, eftersom
den tillhörande handlingsplanen endast var antagen av miljönämnden. Hur det kommer att gå med
det nya miljöprogrammet återstår att se.
På sidan 11 i miljöprogrammet under rubriken Delaktighet finns en mening som börjar ”Jämlikhet,
antidiskriminering och jämställdhet… ” Den meningen tycker vi inte är relevant i ett miljöprogram.
När det gäller punkt 7 i miljöprogrammet så är den väldigt fokuserad på gång, cykel och
kollektivtrafik. Här saknar vi skrivningar om el-bilar och hur de passar in i trafiken. El-bilar är
nödvändiga för att lösa många transporter och säkerställa individuell frihet. El-bilarna är dessutom
mer corona-säkra än kollektivtrafik.
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 miljönämnden ska avslå miljöprogrammet
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)

2020-12-15

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

Särskilt y+rande
Miljö Nämnden 2020-12-15 Ärende MN-2018-964

Vänsterpartiet ser med glädje att Miljönämnden nu antagit Malmös kommande miljöprogram. Programmet visar tydligt vad som måste göras inom den angivna tidsramen. Det beskriver vad som behöver förändras och vad som medborgare, staden
måste göra och det som naturen kräver. Vi i Vänsterpartiet ser fram emot att skap
alla nödvändiga förutsättningar för att programmet ska kunna genomföras och ge de
samhällsnyttiga förändringar som dess innebörd syftar till.
MEN vi, i Vänsterpartiet, finner samtidigt att det antagna programmet inte har stöd
från de styrande då det gäller viljan till prioritering i programmets favör, insikten om
programmets behov av skyndsamhet och nödvändigheten av att agera resolut och
kraftfullt för att lyckas. Om man tror att genomförandet av det antagna programmet
kommer att kunna ske inom rådande budgetramar, inom rådande verksamhet och
enbart genom mindre justeringar hos nämnder och bolag så tror man fel. Enligt oss
kommer ett sådant behandlande av programmet enbart leda till att även detta program missar målen.
Det antagna miljöprogrammet kommer att kräva extraordinära insatser från staden
och extraordinära beslut från dess politiker. Vi i Vänsterpartiet är redo att ta vårt ansvar för att, i det lilla, säkra måluppfyllelsen av miljöprogrammet och, i det stora, en
hållbar och jämställd framtid. Vi hoppas att alla ansvariga politiker i Malmö också
kommer att göra det som programmet kräver och som vår framtid behöver.

Malmö 2020-12-21
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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Ledamot
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Simon Chrisander (L), Ordförande
Arwin Sohrabi (S), Vice ordförande
Helena Grahn (M), Andre vice ordförande
Johanna Axerup (S), Ledamot
Sten Dahlvid (S), Ledamot
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§

209

Förslag till yttrande över ansökan om tillstånd för
vattenverksamhet - utfyllnad vid Norra Hamnen, MN-2020-2938

MNN-2020-122
Sammanfattning

Malmö stad har hos Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansökt om tillstånd enligt 11
kap miljöbalken (1998:808) att få göra en utfyllnad inom ett cirka 24 hektar stort
vattenområde i västra delen av Norra Hamnen i Malmö. Malmö Stad har även ansökt om
tillstånd enligt kap 9 miljöbalken till lagring av avfall, som en del i att samla in, högst 50 000
ton fyllnadsmassor vid ett och samma tillfälle (verksamhetskod 90.30, 29 kap. 48§
miljöprövningsförordningen). Miljönämnden yttrade sig till mark- och miljödomstolen över
ansökan 2020-09-29. Miljönämnden har nu getts tillfälle att yttra sig över ytterligare
handlingar som inkommit till domstolen. Miljönämnden har dock inget ytterligare att tillägga.
Beslut

1. Miljönämnden vidhåller det som har anförts i tidigare yttrande. Miljönämnden har inget
ytterligare att tillägga än det som redan har framkommit av handlingarna.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2020-12-15
Bilaga 1 Växjö TR M778-20 Aktbilaga 35
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§

210

Yttrande över skrift avseende punkter som avsågs diskuteras
under huvudförhandling i målet M5338-19 gällande en utökning
av Polypeptide Laboratories AB:s verksamhet, MN-2019-8549

MNN-2020-151
Sammanfattning

Polypeptide Laboratories (Sweden) AB (bolaget) har vid Miljöprövningsdelegationen (MPD)
vid Länsstyrelsen i Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet för
utökad och fortsatt verksamhet vid befintlig anläggning på fastigheterna Kajan 36 och 24 i
Malmö kommun. Ansökan är föranledd av en utökning av verksamheten från nuvarande 500
kg polypeptider per år till 1 000 kg per år. MPD avslog bolagets ansökan om tillverkning av
läkemedel den 22 oktober 2019. Bolaget överklagade detta beslut till Mark- och
Miljödomstolen. En huvudförhandling i målet skulle hållas den 13 november 2020. Denna
blev inställd och bolaget har inkommit med en skrift avseende de punkter som avsågs
diskuteras på huvudförhandlingen. Miljönämnden lämnar synpunkter på detta skriftliga
underlag genom att kommentera olika delar.
Beslut

1. Miljönämnden svarar på mark- och miljödomstolens remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag






G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2020-12-15
Bilaga 1 - Skrift avseende de punkter som avsågs diskuteras under
huvudförhandling
Bilaga 2 - Yttrande över remiss från Länsstyrelsen Skåne
Bilaga 3 - Tidigare yttrande i detta mål M 5338-19
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§

211

Remiss från Infrastrukturdepartementet - Tidsfrister och
kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi,
MN-2020-9833

MNN-2020-145
Sammanfattning

Remissen gäller nya lagförslag som ska främja en snabbare och effektivare uppstartsprocess
av anläggningar som producerar energi från förnyelsebara källor. Lagförslagen omfattar krav
på tidsfrister för prövningar enligt flera lagstiftningar vad gäller anläggningar för
elproduktion, samt införandet av en nationell kontaktpunkt där projektörer ska kunna få
samlad information och rådgivning om alla former av förnyelsebar energi. Miljönämnden ser
positivt på förslagen men bedömer att den del som gäller tidsfrister kommer att få väldigt
begränsad effekt för såväl uppstarten av energianläggningar som för nämndens handläggning
av anmälan om ny miljöfarlig verksamhet. Miljönämnden framför ett antal synpunkter på
otydligheter i det presenterade förslaget.
Beslut

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

Stadskontoret

Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2020-12-15
Bilaga 1 - Promemoria - Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja
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§

212

Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott om Riktlinjer och
omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning, MN-2020-9317

MNN-2020-146
Sammanfattning

Miljönämnden ställer sig positiv till förslaget om riktlinjer och omorganisering avseende
kommungemensam IT på serviceförvaltningen. Riktlinjerna kommer bidra till en större
tydlighet för hur staden arbetar tillsammans med IT, digitalisering och systemförvaltning.
Däremot vill miljönämnden i sitt yttrande lyfta fram synpunkter gällande
kommunövergripande strategier, licenskostnader, uppföljning av riktlinjerna samt behovet av
en strategi för digitalt möjliggörande tjänster - som exempelvis e-tjänster. Miljönämnden
efterfrågar även en bredare ansats i riktlinjerna angående de listade principerna för digital
informationshantering och ser gärna att dessa kompletteras med fler relevanta principer för
IT och digitalisering i stort. Principer kring digital kompetens samt cirkulär ekonomi kan till
exempel finnas med i såväl riktlinjer som utvecklingsplan framöver.
Beslut

1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsens arbetsutskotts 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 en skriftlig reservation, bilaga § 212.
Yrkanden

Tobias Petersson (V) yrkar att miljönämnden ska yttra sig enligt följande:
"Miljönämnden kan inte ta ställning till förslaget om Riktlinjer och omorganisering gällande
IT, digitalisering och systemförvaltning utan anser att ärendet behöver utredas ytterligare."
Ordförande Simon Chrisander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Tobias Peterssons yrkande mot förvaltningens förslag till yttrande och
finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2020-12-15
Bilaga 1 Remissförslag Riktlinjer för IT och digitalisering
Bilaga 2 KSAU Tjänsteskrivelse 201005 Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning
Bilaga 3 Basleveranser
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Vänsterpartiet

Reserva'on
Miljönämnden 2020-12-15 Ärende MN2020-9317

Digitaliseringen måste utvecklas i takt med malmöbornas förståelse och möjlighet att ha de tekniska förutsättningarna som krävs, tex smartphone och internetanslutning. Det framgår av dokumentet att syftet med detta arbete
är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter att förnya samhällsservicen (och
stärka demokratin)
Vänsterpartiet är positiva till omorganisationen och till riktningen men då detta
är en demokrati- och kopplad till våra medborgares möjligheter att kontakta
politiken borde de också fått möjlighet att uttrycka sin åsikter om denna plan.
Det är särskilt viktigt vad gäller äldre, låginkomsttagare, människor som lever i
utanförskap genom tex hemlöshet eller missbruk. Alla har rätt till lagstadgad
hjälp men måste beredas möjligheter för att kunna ta kontakt och få stöd anpassad efter sin individuella situation.
Detta är samtidigt en arbetsmiljöfråga och därför anser vi att facken, t.ex.
Kommunal, också borde ha tillfrågats och getts möjlighet att lämna in sina
synpunkter innan vi tar ställning till dessa riktlinjer för digitalisering.
Då varken folket eller facken haft möjligheter att framföra sin synpunkter yrkade vi återremittering till KSAU för att efter att hänsyn tagits till deras synpunkter omarbeta förslaget.
Då vi inte fick gehör för vårt förslag om återremittering reserverar vi oss mot
förslaget om riktlinjer.

Malmö 2020-12-21
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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§

213

Yttrande över samrådshandlingar till detaljplan för fastigheten
Rosengård 130:406 m.fl. Dp 5653, MN-2019-5544

MNN-2020-147
Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en flytt av Jägersro trav och galopp strax öster om
befintlig anläggning. Miljönämnden anser att planförslaget skulle kunna innebära en lämplig
markanvändning men att framför allt frågan om markföroreningar behöver behandlas
ytterligare.
Beslut

1. Miljönämnden tar inte ställning till förslaget till detaljplan, utan anser att det behöver
kompletteras 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 § 213 a.
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) meddelar
att de avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 213 b.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2020-12-15
Bilaga 1 - särskilt yttrande M & C SBN
Bilaga 2 Lokaliseringskarta
Bilaga 3 Bemötande av utredning avseende lukt och allergener
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Vänsterpartiet

Särskilt y+rande
Miljö Nämnden 2020-12-15 Ärende MN-2019-5544

Vi instämmer med MF förslag till beslut och anser att förvaltningen lyfter
flera viktiga aspekter som behöver utredas ytterligare. Det gäller tex.
hantering av dagvatten där graden av hårdgörande yta är hela 50%. Andelen hårdyta är redan ett problem i Malmö som resultat av stadens förtätning där viktiga grönområden fått ge vika. Denna trend kan inte fortgå
om vi ska kunna förverkliga våra klimat och miljömål. Det är positivt att
förvaltningen lyfter möjligheten att ytor för markparkering förses med genomsläpplig beläggning, något som vi anser borde vara stadens norm.
Men vi anser att den minsta klimat och miljöpåverkan uppnås genom att
göra området bilfritt.

Utbyggnaden av detta område, i likhet med Smörkajen, är en av flera
etapper i det nya Malmö, och vi i Vänsterpartiet anser att det är här
och nu vi skapar det nya, moderna och hållbara Malmö.
Det kan bäst vi uppnå genom att i första hand satsa på kollektivtrafik i
kombination med säkra cykel- och gångvägar. Därför anser Vänsterpartiet att denna utbyggnad måste göras utan satsning på bilar, och
mer hårdytor, till förmån för gröna ytor.

Malmö 2020-12-21
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2020-12-15
Ärende 14: Yttrande över samrådshandlingar till detaljplan för fastigheten
Rosengård 130:406 m.fl. Dp 5653, MN-2019-5544
I detta ärende behandlar vi en detaljplan för en vidareutveckling av den
hästverksamhet som finns i anslutning till Jägersro.
I detaljplanen konstateras det att kollektivtrafiken är obefintlig, men det
presenteras inga ambitioner om en ökad kollektivtrafik, vilket vi ser som högst
beklagligt. Ridsporter kräver ofta mycket utrustning, och då lämnar man bilen
som det enda alternativet.
Moderaterna anser att tillgången till kollektivtrafik i området måste utredas och
inkommer därför med ett särskilt yttrande.

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

Lars Myllenberg M)

