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Malmö stad

Miljönämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-01-26 kl. 15:30-18:54

Plats

Miljöförvaltningen/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) §§9-16
Tobias Petersson (V)
Lars Myllenberg (M)
Håkan Ask (SD)
Jan Olof Håkan Andersson (SD)
Wilfredo Salinas Yancunta (S) §§1-8 ersätter Sten Dahlvid (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Wilfredo Salinas Yancunta (S) §§9-16
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 närvarande

Rebecka Persson (Miljödirektör)
Emelie Andersson (Nämndsekreterare)
Ola Gustafsson (Avdelningschef)
Olof Liungman (Avdelningschef) §§1-10
Håkan Nilsson (Ekonomichef) §10
Gunilla Andersson (Personalföreträdare, SACO)
Emma Börjesson (Personalföreträdare, Vision) §§1-12
Jonas Kamleh (Utredare) §9
Sofie Holmkvist (Enhetschef) §10

Utses att justera

Helena Grahn

Justeringen

2021-02-02

Protokollet omfattar

§§1-16

Underskrifter

Sekreterare

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

Emelie Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Simon Chrisander
Justerande

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

Helena Grahn

…………………………………
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ÄRENDELISTA
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16

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 - januari 2021
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - januari 2021
Redovisning av delegerade beslut - januari 2021, MN-2021-18
Miljödirektören informerar
Information om eventuella avvikelser i projektportföljen
Remiss från stadsbyggnadsnämnden om Energistrategi för Malmö 2021-2030,
MN-2020-6374
Nämndsbudget 2021, MN-2021-262
Ansökan om utdömande av vite angående ventilationsåtgärder, MN-2014-1190
Ansökan om utdömande av vite, MN-2018-5934
Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att
samordna hanteringen av måsar, MN-2020-8225
Yttrande över remiss från kommunstyrelsen om Nämndinitiativ om stödpaket
för Malmös företag med anledning av rådande pandemi
Yttrande över remiss från stadskontoret angående detaljplan för del av
fastigheten Hamnen 22:164 m fl (Norra hamnen, delområde 2) i Hamnen i
Malmö Dp 5625, STK-2020-1665
Rapport: Kartläsning av tysta områden, MN-2020-10023
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§

1

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
2 februari 2021. Skriftliga reservationer och särskilda yttranden ska lämnas in senast klockan
12:00 den 1 februari 2021.
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§

2

Beslut

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.
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§

3

Beslut

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner.
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§

4

Anmälan av inkomna skrivelser - januari 2021

MNN-2021-1
Beslut

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














KF 201222 § 292 Återrapportering av budgetuppdrag 2019
KF 201222 § 291 Fördelningsmodell för extratjänster och andra typer av
arbetsmarkandsanställningar
KF 201222 § 285 Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021-2030
KF 201222 § 284 Förslag till reviderade taxor enligt miljöbalken
KF 201210 § 259 Kartläggning av Malmö stads arbete mot rasism och homofobi
KF 201210 § 267 Motion av Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD)
KF 201125 § 248 Malmö stads Budget 2021 med plan för åren 2022-2023
KS 201209 § 390 Remiss från Finansdepartementet - Skatt på engångsartiklar
KS 201209 § 381 Återrapportering till kommunstyrelsen
KSAU 201207 § 720 Viable Cities Klimatkontrakt 2030
TN 201215 §430 Modell för samverkansstöd
Lomma kommun - Samrådsredogörelse och beslut - Energi- och klimatplan för
Lomma kommun
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§

5

Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - januari 2021

MNN-2021-2
Beslut

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




Samverkansgruppen 201111 Protokoll
Samverkansgruppen 201125 Protokoll

8

§

6

Redovisning av delegerade beslut - januari 2021, MN-2021-18

MNN-2021-3
Sammanfattning

Miljönämnden har i delegationsordning överlåtit beslutanderätt till ordförande, presidiet, vice
ordförande och tjänstepersoner samt beslutat att 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 övriga
Delegationslistor detaljplaner
Delegationslista administrativa ärenden
Delegationslista ordförande 1.1
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§

7

Miljödirektören informerar

MNN-2021-4
Sammanfattning

Rebecka Persson, miljödirektör, ger en lägesrapport avseende Corona-pandemin samt
presenterar en summering av nämndens och förvaltningens arbete halvvägs in i
mandatperioden.
Beslut

1. Miljönämnden har tagit del av informationen.
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§

8

Information om eventuella avvikelser i projektportföljen

MNN-2021-5
Sammanfattning

Olof Liungman, avdelningschef, informerar nämnden om avvikelser i projektportföljen.
Beslut

1. Miljönämnden har tagit del av informationen.
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§

9

Remiss från stadsbyggnadsnämnden om Energistrategi för
Malmö 2021-2030, MN-2020-6374

MNN-2021-12
Sammanfattning

Samrådshandlingen för Energistrategi för Malmö stad 2021–2030 uppfyller kraven i lagen om
kommunal energiplanering (SFS 1977:439). Den pekar även ut viktiga fokusområden inom
energisystemet, lyfter fram möjliga insatsområden inom respektive område och föreslår
strategier för vägen framåt för att uppnå stadens energimål, utifrån Malmö stads rådighet och
olika roller. Miljönämnden ställer sig generellt positiv till förslaget och dess omfattning men
har ett antal synpunkter att ta med i det fortsatta arbetet, bland annat avseende målkedjan,
genomförandearbetet samt en tydligare inkludering av energieffektivisering inom industrier
och verksamheter.
Beslut

1. Miljönämnden svarar på stadsbyggnadsnämndens remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande.
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 § 9 a.
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att han avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga § 9 b.
Yrkanden

Håkan Ask (SD) yrkar att miljönämnden ska avstyrka förslaget till Energistrategi för Malmö
2021-2030 i sin helhet.
Tobias Petersson (V) yrkar att det i nämndens yttrande ska framgå att om energistrategin ska
bli framgångsrik krävs det att:
- Kommunen köper tillbaka elnätet
- Kommunen startar ett eget energibolag
- Avgiftsfri kollektivtrafik
Helena Grahn (M) yrkar avslag på Tobias Peterssons yrkande.
Ordförande Simon Chrisander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla
förvaltningens förslag till yrkande.
Beslutsunderlag





G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-01-26
Bilaga 1 Samrådshandling Energistrategi för Malmö 2021–2030
Bilaga 2 Strategisk miljöbedömning Malmö
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Reservation
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2020-6374

Remiss från stadsbyggnadsnämnden om Energistrategi för Malmö 2021-2030
Energistrategin pekar ut fokusområden inom energisystemet, lyfter fram möjliga insatsområden
inom respektive område och föreslår strategier för vägen framåt utifrån Malmö stads rådighet och
olika roller.
Tyvärr framgår det på sidan 10 i Energistrategin under rubriken systemgränser att Malmö fortsatt ska
vara beroende av fossil el från brunkol och naturgas. Det innebär att energistrategins mål om 100%
förnybar energi kan ifrågasättas. Det får till och med anses vilseledande när beroendet av fossil el
bara nämns i förbigående.
Vi Sverigedemokrater vill trygga en leveranssäker och fossilfri elproduktion. För att nå ditt bör Malmö
verka för att nya kärnkraftverk byggs i regionen.
I Energistrategin förespråkas att Malmö ska bygga ut vind-energin inom kommungränsen (sida 17).
Det är olämpligt att i Malmö uppföra störande vindturbiner som dessutom är väderberoende.
Turbinerna stör både människor och natur. Till exempel avstyrker Burlövs kommun vindkraft i Norra
hamnen med följande motivering: ” Vindkraften ligger för nära naturområdet och riskerar därmed
störa rastande och häckande fåglar och dess inflygning.”

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att miljönämnden ska avstyrka remissen on Energistrategi för Malmö 2021-2030
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)

2021-01-26
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

Reserva'on
Miljö Nämnden 2021-01-26, MN 2021-6374

Elmarknaden är ett tydligt exempel på de problem som marknaden skapar i ett system som kräver långsiktiga investeringar och där samhälleliga intressen krockar med
kraven på högsta möjliga vinst. Sedan den stora privatiseringsvågen för 20 år sedan
har elnätsavgifterna i landet ökat kraftigt, mellan 2014-2019 ökade de med 27% i genomsnitt, samtidigt som underhåll och förbättringar av näten varit mer eller mindre
obefintliga. Nätägarna lovade att upprätthålla tillräcklig överföringskapacitet och höjde därför nätavgifterna men detta har inte säkrat varken utbyggnad eller underhåll av
kraftnätet för Skåne.
En ökande elanvändning, underskott i vattenmagasinen, oligopol på elmarknaden
och monopol på elnäten har som sagt gett kraftigt höjda elpriser. Vinsten till ägarna
har alltid kommit först. Malmö stad och malmöborna kan visserligen ställa krav på
energibolagen, men inte göra mycket för att påverka tillgång och pris. De kraftiga höjningarna av nätavgifterna och de stora prisskillnaderna är ett starkt argument för att
elnäten måste drivas i samhällets regi. Elnätet är ett naturligt monopol och skall upplåtas åt alla och bör därför ägas gemensamt.
Energisystemet ska bidra till att vi uppnår Parisavtalet vilket kräver att vi ställer om till
ett långsiktigt hållbart och leveranssäkert system. Malmö stad behöver därför trygga
tillgången på förnybar energi, skaffa ökad kontroll över produktion och leverans samt
styra omställningstakten till fossilfri energi. För att ha rådighet över energistrategin
behöver kommunen ta ett fastare grepp över energieffektiviseringen, liksom över
möjligheten att i krislägen säkerställa energiförsörjningen för eget behov, för invånare
och företag inom kommunen. Om Malmö ska vara en föregångare, både i Sverige
och internationellt, måste vi även följa de växande trenden av återkommunalisering.
Vänsterpartiet anser därför att om energistrategin skall bli framgångsrik krävs följande tillägg:
- Att Kommunen köper tillbaka elnätet
- Att Kommunen startar ett eget energibolag
Malmö 2021-01-26
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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§

10

Nämndsbudget 2021, MN-2021-262

MNN-2021-7
Sammanfattning

I miljönämndens budget för 2021 anger nämnden indikatorer för samt beskrivning av hur
arbetet med att bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål ska ske. En indikator har
ändrats till kvalitativ analys under kommunfullmäktigemålet Malmö stad ska vara en attraktiv
arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar. I
miljönämndens nämndsbudget för 2021 finns avsnittet Plan för grunduppdraget, där
nämnden beskriver planering och uppföljning av nämndens grunduppdrag utifrån
miljönämndens reglemente. Kommunbidraget för miljönämnden under 2021 uppgår till
75 306 000 kronor vilket är en minskning med 956 000 kronor jämfört med år 2020.
Minskningen beror sammantaget på att nämnden har ett effektiviseringskrav 2021 med tre
procent vilket motsvarar 2 329 000 kronor och att index för löne- och prisökningar räknats
upp med 1,8 procent vilket motsvarar 1 373 000 kronor. Investeringsramen för 2020 uppgår
till 800 000 kronor för miljönämnden.
Beslut

1. Miljönämnden fastställer nämndsbudget 2021 enligt förslag.
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, bilaga § 10 a.
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att han avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga § 10 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 § 10 c.
Yrkanden

Håkan Ask (SD) yrkar att miljönämnden ska besluta att omfördela 1,4 mkr från
miljöstrategiska avdelningen till enheten för trygghet och samordnad tillsyn.
Tobias Petersson (V) yrkar att effektiviseringarna ska fördelas jämt mellan förvaltningens
enheter.
Helena Grahn (M) yrkar avslag på föreliggande förslag till nämndsbudget.
Arwin Sohrabi (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till nämndsbudget.
Beslutsgång

Ordförande Simon Chrisander (L) ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden
bifaller föreliggande förslag till nämndsbudget.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisorskollegiet
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Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-01-26
Bilaga 1 Nämndsbudget 2021
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Reservation

Miljönämnden 2021-01-26
Ärende 10: Nämndsbudget 2021, MN-2021-262
Moderaterna har genom hela budgetprocessen varit tydliga med att fokus bör
ligga på det som är viktigt, och inte det som är roligt.
I vår budget ville vi förstärka Tryggare Malmö samt tillskjuta mer pengar till den
ordinarie tillsynen. Prio ett för moderaterna är att göra Malmö till en tryggare stad.
Det framgår tydligt i vår budgetreservation från kommunfullmäktige.
Vi ser även med stor oro på styrets vilja att göra en ambitionssänkning på stadens
tillsyn. Det finns en skrämmande lång lista över områden som blivit
nedprioriterade, såsom idrottslokaler i skolverksamhet, offentliga utemiljöer och
lekland.
Med en Moderat budget hade kärnverksamheten prioriterats.
Då vi inte fick gehör för vårt avslagsyrkande reserverar vi oss mot beslutet.

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

Lars Myllenberg (M)
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Vänsterpartiet

Reserva'on
Miljö Nämnden 2021-01-26 Ärende MN-2021-262

Vi i Vänsterpartiet vill se en annan framtid för staden, där av väljer vi att lägga fram
ett eget förslag till nämndsbudget för Miljöförvaltningen 2021.
Vi i Vänsterpartiet vill se en rättvis fördelning av ålagt sparkrav, den så kallade effektiviseringen. Vi vill även att de uppräkningar som sker fördela jämlikt mellan alla delar
av förvaltningen. Fördelningen på detta vis må i sammanhanget vara minimal men
även om summorna må vara små så är symbolhandlingen tydlig.
Liggande budget prioriterar kontrollverksamheten istället för det förebyggande arbetet inom MSA. Vi i Vänsterpartiet ser givet att behoven av uppsökande bostadstillsyn
och att den lagstiftade hälso- och livsmedelskontrollen skall genomföras. Men detta
får ej ske på bekostnad av arbetet med främjande av tex ökad biologisk mångfald,
ren luft, bullerförebyggande åtgärder och vårt kommande miljöprogram.
Vi i Vänsterpartiet vill se att kommande miljöprogram uppfyller sina mål och att arbetet startar redan i år, vi har ingen tid att förlora. Därför är neddragningar på just de avdelningar som skall utföra detta oerhört ansvarslöst.
Rådande extraordinära läge gällande miljö och klimat kräver i detta nu ytterligare
satsningar. Vi i Vänsterpartiet ser att det därför kommer behövas mer resurser inom
miljö och klimatarbetet. För att MSA skall kunna arbeta mot de mål vi beslutat om, för
att de skall kunna växla upp medel genom extern finansiering kräves även kommunala satsningar. Ska miljöprogrammet bli ett styrdokument som innebär verklig förändring, en grundförutsättning för att Malmö ska lyckas med Parisavtalet och Agenda
2030, så måste staden prioritera MSAs arbete även ekonomiskt.
Vänsterpartiet lägger fram en budget i enlighet med förslaget nedan.
Internbudget per avdelning.
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Vänsterpartiet
Malmö 2021-01-26
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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Reservation
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2021-262

Nämndsbudget 2021
I L och S budget som antagits i KF minskas miljönämndens budget med ca 2,3 Mkr före pris och
lönekompensation. I nämndsbudgeten blir konsekvensen att motsvarande besparing görs på den
miljöstrategiska avdelningen. L och S lämnar inte något utrymme för satsningar.
Vi Sverigedemokrater vill däremot satsa mer på den uppsökande och samordnade tillsynen för att nå
ännu större verkan mot Malmös illegala verksamheter och svarta ekonomi.
Trots begränsningarna som satts av KF, kan detta uppnås genom att omfördela medel från den
miljöstrategiska avdelningen till enheten för trygghet och samordnad tillsyn.
Besparingen på den miljöstrategiska avdelningen bör ske inom Agenda 2030, Fairtrade och lärande
för hållbar utveckling, samt genom att växla upp kommunbidraget genom ytterligare extern
finansiering.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att miljönämnden ska omfördela 1,4 Mkr från miljöstrategiska avdelningen till enheten för trygghet
och samordnad tillsyn.
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)

2021-01-26

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

11

Ansökan om utdömande av vite angående ventilationsåtgärder,
MN-2014-1190

MNN-2021-6
Sammanfattning

För att förmå Bostadsrättsföreningen Taxeringsrevisorn 2 att genomföra åtgärderna enligt
miljöförvaltningens beslut ansöker miljönämnden om utdömande av vite. Ansökan om
utdömande av vite är nämndens möjlighet att se till att inomhusmiljön i fastigheten inte är
ohälsosam. Ärendet har pågått sedan 2014 utan att ventilationen åtgärdats. Fastigheten
TAXERINGSREVISORN 2 är en av de fyra fastigheter i Malmö som anses vara
slumförvaltade.
Beslut

1. Miljönämnden beslutar att översända ansökan om utdömande av vite till Växjö Tingsrätt,
Mark- och miljödomstolen.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag










G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-01-26
Ansökan om utdömande av vite enligt miljöbalken
Bilaga 1 - Föreläggande med vite om ventilationsåtgärder 2020-01-30
Bilaga 2 - Delgivningsbevis
Bilaga 3 - Korrespondens gällande ventilationsåtgärder
Bilaga 4 - Skrivelse och inspektionsrapport från tillsynsbesök 2019-11-14
Bilaga 5 - Tjänsteanteckning från telefonsamtal – Angående tidsfrist
Bilaga 6 - Inspektionsrapport från tillsynsbesök 2020-12-09 och 2020-12-16
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§

12

Ansökan om utdömande av vite, MN-2018-5934

MNN-2021-8
Sammanfattning

För att förmå Bostadsrättsföreningen Thomsons Väg i Malmö att genomföra
ventilationsutredning enligt miljöförvaltningens beslut ansöker miljönämnden om utdömande
av vite. Ansökan om utdömande av vite är nämndens möjlighet att se till att inomhusmiljön i
fastigheten inte är ohälsosam. Omfattande brister i bostädernas hälsoskydd misstänks och
utredningen är avgörande för att avgöra omfattningen av dessa samt vad som behöver göras
för att åtgärda dem. Fastigheten TAXERINGSREVISORN 5 är en av fyra fastigheter i
Malmö som anses vara slumförvaltade. Ärendet gäller ett föreläggande att inkomma med
ventilationsutredning.
Beslut

1. Miljönämnden beslutar att översända ansökan om utdömande av vite till Växjö Tingsrätt,
Mark- och miljödomstolen.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till

Växjö Tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
mmd.vaxjo@dom.se
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-01-26
Begäran om utdömande av förelagt vite
Bilaga 1 - Föreläggande med vite om ventilationsutredning 2020-02-18
Bilaga 2 - Delgivningsbevis
Bilaga 3 - Skrivelse och inspektionsrapport från tillsynsbesök 2019-11-14
Bilaga 3.1 - Inskickade bilder från lägenhet Thomsons väg
Bilaga 3.2 - Inskickade bilder från lägenhet, Thomsons väg
Bilaga 3.3 - Inskickade bilder från lägenhet, Thomsons väg
Bilaga 3.4 - Inskickade bilder från lägenhet, Thomsons väg
Bilaga 4 - Utdrag ur diariet
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§

13

Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund
(M) om att samordna hanteringen av måsar, MN-2020-8225

MNN-2021-9
Sammanfattning

Miljönämnden har fått in motion om att samordna hanteringen av måsproblematiken i
Malmö. Miljönämnden kan redan idag ses som en samordnade myndighet då vi skickar ut
informationsblad till fastighetsägare och fungerar som rådgivande kontakt med
fastighetsägare, verksamheter och malmöbor. Störningar från måsar bedöms inte som en
olägenhet för hälsan enligt tidigare rättsfall (2010-M 3260 och 2006-M 396) och måsar är
fredade mellan 1 april till den 31 juli. En utökad samordning för att hantera en tillfällig
störning under vår- och sommarperioden där åtgärder är ytterst begränsade skulle leda till
marginell skillnad i störningar men istället kräva stora resurser från miljönämnden att bedriva.
Beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, 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 § 13 a.
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 § 13 b.
Yrkanden

Ordförande Simon Chrisander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Helena Grahn (M) yrkar att miljönämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Håkan Ask (SD) yrkar att miljönämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Sten Dahlvid (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar att yttra sig i
enlighet med förvaltningens förslag.
Omröstning begärs och genomförs.
Med 5 ja-röster för förvaltningens förslag till yttrande mot 5 nej-röster för Helena Grahns
och Håkan Asks yrkanden beslutar nämnden att yttra sig i enlighet med förvaltningens
förslag.
Beslutet skickas till

kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag





G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-01-26
Bilaga 1 Motion från Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) –
Samordna hanteringen av måsarna
Bilaga 2 Informationsblad 2020 – Fåglar
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Reservation

Miljönämnden 2021-01-26
Ärende 13: Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John
Roslund (M) om att samordna hanteringen av måsar, MN-2020-8225
Fiskmåsarna i Malmö är ett stort problem. Medborgare har svårt att sova på grund av
att fåglarna väsnas sent in på natten. Måsarna ger sig på papperskorgar och sprider
skräp i staden. Fåglarna kan även bli väldigt aggressiva när de skall beskydda sina
barn och går till attack om man råkar komma för nära.
Många Malmöbor skickar årligen in klagomål till Miljöförvaltningen rörande stadens
måsproblematik. Till svar får de att ansvaret för att picka äggen ligger på
fastighetsägarna samt fastighets- och gatukontoret i de fall äggen lagts på kommunal
mark. Missköts pickningen av äggen blir måsarna ett problem för alla berörda
Malmöbor.
Att skicka ut informativa blad om hur man kan jobba preventivt löser inga problem inom
snar framtid. Vi yrkade därför på att Miljöförvaltningen skulle bli ansvarig för
samordningen av hanteringen av måsproblematiken i staden.
Fastighets- och gatukontoret förstår problematiken ställer sig bakom förslaget att
Miljönämnden med tillhörande förvaltning blir samordnande i hanteringen av
kommunens måsärenden. Miljöförvaltningen menar att en utökad hantering av
måsproblematiken skulle kräva för stora resurser för att bedriva och yrkade på avslag.
Vi tycker att det är tråkigt att styret inte tar måsproblematiken i staden på allvar och
yrkade därför bifall till vår motion. Eftersom vårt bifallsyrkande inte vann gehör
inkommer vi härmed med reservation.

Helena Grahn (M)

Lars Myllenberg (M)

Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Max Gnipping (C)
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Reservation
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2020-8225

Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att samordna
hanteringen av måsar
Vi Sverigedemokrater stöder motionen och vi instämmer i att det behövs bättre samordning för att
hantera de problem som måsar ger upphov till.
Vi har också upptäckt att den information som miljöförvaltningen delar ut till fastighetsägarna saknar
viktiga uppgifter. Nämligen att fastighetsägarna har rätt att ”picka” måsarnas ägg vid vissa tidpunkter
på året. Om det görs årligen, ökar chansen för att måsarna ska hålla sig borta.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att miljönämnden ska bifalla motionen från Helena Grahn m.fl.
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)

2021-01-26

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

Voteringslista
Malmö stad

27

Mötesdatum
2021-01-26

Miljönämnden
Voteringslista: §13

Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att samordna
hanteringen av måsar, MN-2020-8225, MNN-2021-9
Ärende:

Voteringslist(or)
Votering § 13
Ledamot

Ja

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

Nej

Avstår

X
X
X
X

5

X
X
X
4

0
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§

14

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen om Nämndinitiativ
om stödpaket för Malmös företag med anledning av rådande
pandemi

MNN-2021-10
Sammanfattning

Miljönämnden har från kommunstyrelsen fått i uppdrag att yttra sig över ett nämndinitiativ
som behandlar införandet av en tillfällig avgiftsbefrielse för livsmedelskontroll och tillsyn
enligt miljöbalken. De juridiska möjligheterna för att sänka eller efterge miljönämndens
kontroll- och tillsynsavgifter är begränsade. Det saknas idag praxis för om rådande
pandemisituation, utifrån kommunallagen, medger avgiftsbefrielser till enskilda näringsidkare.
Beslut

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

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) och Max
Gnipping (C) lämnar en muntlig reservation till förmån för eget förslag.
Yrkanden

Helna Grahn (M) yrkar att nämnden i sitt yttrande ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla nämndsinitiativet i den del som miljönämnden har anmodats
att yttra sig, det vill säga den första att-satsen i nämndsinitiativet.
Ordförande Simon Chrisander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller förvaltningens
förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-01-26
Bilaga 1 Nämndinitiativ om stödpaket för Malmös företag av rådande pandemi
Bilaga 2 Beslut KS 2020-12-21 § 420
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§

15

Yttrande över remiss från stadskontoret angående detaljplan för
del av fastigheten Hamnen 22:164 m fl (Norra hamnen,
delområde 2) i Hamnen i Malmö Dp 5625, STK-2020-1665

MNN-2021-11
Sammanfattning

Miljönämnden har av kommunstyrelsen fått förslag till detaljplan 5625 för fastigheten
Hamnen 22:164 mf (Norra hamnen, delområde 2) på remiss. Förslaget till detaljplan har varit
på granskningsremiss från stadsbyggnadsnämnden i juni 2020, vilket miljönämnden svarade
på. Detta remissvar till kommunstyrelsen har uppdaterats angående markmiljöfrågor men är i
enlighet med yttrandet över granskningsremissen. Miljönämnden anser att nämndens
synpunkter i granskningsskedet har beaktats i stor utsträckning men vidhåller behovet av en
översiktlig markundersökning i den del av planområdet som idag är utfylld samt att
vindkraftverkens totalhöjd inte ska regleras utifrån dagens tekniska förutsättningar.
Beslut

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

Håkan Andersson (SD) och Håkan Ask (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD)
och Oscar Andersson (SD) meddelar att de avser inkomma med en skriftlig reservation,
bilaga § 15 a.
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) meddelar
att de avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga § 15 b.
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att han avser inkomma
med ett särskilt yttrande, bilaga § 15 c.
Yrkanden

Håkan Andersson (SD) yrkar att de två sista styckena om vindkraft samt även den sista
bisatsen om vindkraft i sammanfattningen ska strykas från förvaltningens förslag till yttrande.
Helena Grahn (M) yrkar bifall till Håkan Anderssons yrkande.
Tobias Petersson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Ordförande Simon Chrisander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden bifaller förvaltningens
förslag till yttrande.
Omröstning begärs och genomförs.
Med 5 ja-röster för förvaltningens förslag mot 4 nej-röster för Håkan Anderssons yrkande
beslutar nämnden att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag










G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-01-26
Bilaga 1 Följebrev Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22_164 m fl (Norra
hamnen, delområde 2)
Bilaga 2 Tjänsteskrivelse SBN 201210 Dp 5625
Bilaga 3 §399 SBN 2020-12-140
Bilaga 4 Dp 5625 Plankarta godkännande
Bilaga 5 Dp 5625 Planbeskrivning godkännande
Bilaga 6 Dp 5625 Miljökonsekvensbeskrivning godkännande
Bilaga 7 Dp 5625 Utlåtande efter granskning
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Reservation
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2018-10361

Yttrande över remiss från stadskontoret angående detaljplan för del av fastigheten
Hamnen 22:164 m.fl. (Norra Hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö, Dp 5625
Vi Sverigedemokrater reserverade oss emot detaljplanen i Norra Hamnen när den var uppe i
miljönämnden i november. Detta gäller fortfarande.
I denna remissrunda insisterar förvaltningen på att maxgränsen för vindkraftverkens höjd ska tas
bort.
Ju större vindturbinerna blir desto mer stör de människor och natur, och då är det också rimligt att
det finns en maxgräns. Därför bör styckena i tjänsteskrivelsen som handlar om vindkraft tas bort och
sammanfattningen justeras.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
- Att miljönämnden ska stryka de två sista styckena i tjänsteskrivelsen om vindkraft samt ta bort sista
bi-saten om vindkraft i sammanfattningen.
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)

2021-01-26

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

Miljönämnden 2021-01-26
Ärende 15: Yttrande över remiss från statskontorets angående
detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m fl (Norra hamnen,
delområde 2) i Hamnen i Malmö Dp 5625, STK-2020-1665
Moderaterna har länge ifrågasatt placeringen av vindkraftverk i Norra Hamnen.
Vindkraftverken kommer att kräva stora skyddsavstånd, som gör att hamnens fulla
potential inte utnyttjas.
Såväl FGK som CMP har som markägare sagt att en placering av vindkraftverken i
hamnområdet hade varit djupt olycklig.
Moderaterna yrkade därför på att Miljönämnden skulle stryka alla resonemang
rörande vindkraftverken i sitt remissvar.

Eftersom vårt ändringssyrkande inte vann gehör inkommer vi härmed med
reservation.
Helena Grahn (M)
Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Lars Myllenberg (M)
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Vänsterpartiet

Särskilt y+rande
Miljö Nämnden 2021-01-26 Ärende MN-Dp-2020-1665

Vänsterpartiet bifaller förvaltningens förslag och anser att svaret är mycket bra.
Vänsterpartiet vill dock ytterligare betona vissa skrivningar av förvaltningen, som
måste tas i beaktning i den fortsatta processen, då dessa utgör avgörande strategiska val för en hållbar utveckling i Malmö.
Möjligheten att i framtidens hamn kunna bidra till att säkra stadens energiförsörjning
är en något som vi måste ombesörja. Att nyttja industrihamnens fulla potential är
mycket viktigt för både klimat, miljö och stadens medborgare. Kan Malmö stad inom
kort se till att framtidens hamn inte bara möjliggör hållbara gods- och varutransporter
utan även garanterar produktion av lokalt förnyelsebar energi anser vi i Vänsterpartiet att vi måste agera för detta blir verklighet.
Vi finner således, i enlighet med förvaltningens förslag, att totalhöjden inte skall regleras utifrån dagens tekniska förutsättningar.

Malmö 2021-01-26
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-01-26

Miljönämnden
Voteringslista: §15

Yttrande över remiss från stadskontoret angående detaljplan för del av fastigheten
Hamnen 22:164 m fl (Norra hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö Dp 5625, STK-20201665, MNN-2021-11
Ärende:

Voteringslist(or)
Votering § 15
Ledamot

Ja

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

Nej

Avstår

X
X
X
X

5

X
X
X
4

0
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§

16

Rapport: Kartläsning av tysta områden, MN-2020-10023

MNN-2021-13
Sammanfattning

Malmö stad har vid fyra tidigare tillfällen kartlagt ljudmiljön på ett antal utvalda tystare platser
som en del av stadens miljökontrollprogram. Denna rapport redovisar den femte
mätomgången och resultaten indikerar att de platser som undersökts inte utsätts för mer
buller än vid tidigare mättillfällen, trots att Malmös befolkning har ökat.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Hälso-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-01-26
Bilaga 1 Rapporten ”Uppföljande ljudmätningar av ljudmiljön i ”tysta områden”,
Malmö”

