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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 - februari 2021
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - februari 2021
Redovisning av delegerade beslut - februari 2021, MN-2021-18
Miljödirektören informerar
Redovisning av genomfört arbete 2020 enligt handlingsplan för arbetet 20192023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad, MN-2020-10278
Förslag till reviderad handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös
roll som framtidens kuststad, MN-2020-10278
Remiss från Vattenmyndigheten i Södra Östersjön om Samråd om
vattenförvaltning 2021-2027 i Södra Östersjöns vattendistrikt, MN-2020-10880
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten - Uppdatering av åtgärdsprogrammet
för havsmiljön, MN-2020-10181
Årsanalys 2020, MN-2021-264
Årsrapport för externfinansierade projekt, MN-2020-11167
Årsrapport-Samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö 2020, MN-2020-11754
Uppföljning av intern kontroll 2020, MN-2021-270
Intern kontrollplan 2021, MN-2021-270
Behovsutredning och tillsynsplan 2021-2023, MN-2020-11782
Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö stads
lokalkostnader, MN-2020-9107
Remiss från Miljödepartementet - Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv
och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning, MN-2020-11604
Remiss från Miljödepartementet - Ett producentansvar för textil (SOU 2020:72),
MN-2021-85
Remiss Infrastrukturdepartement: Energimarknadsinspektionens rapport
Kapacitetsutmaningen i elnäten och promemorian Ökade incitament för
kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet, MN-2020-11466
Remiss från Region Skåne om samrådshandling för Regionplan för Skåne 20222040, MN-2020-11098
Yttrande över granskningshandlingar (andra granskningen) till detaljplan för del
av fastigheten Sallerup 180:21 m. fl. (Hemgården) Dp 5523, MN-2016-8556
Yttrande över samrådshandlingar till detaljplan för Limhamn 150:384 med flera i
Limhamn Dp 5621, MN-2018-10338
Återkallande av överklagan till Mark- och miljödomstolen, MN-2017-2027
Nämndsinitiativ (V), MN-2021-1474
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§

17

Beslut

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av
protokollet

1. Miljönämnden utser Helena Grahn att jämte ordföranden justera dagens protokoll den 24
februari 2021. Skriftliga reservationer och särskilda yttranden ska lämnas in senast klockan
12:00 den 23 februari.
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§

18

Beslut

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

1 Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.
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§

19

Beslut

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner.
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§

20

Anmälan av inkomna skrivelser - februari 2021

MNN-2021-14
Beslut

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






KF 201222 § 294 Uppdrag budget 2020 - Kommunstyrelsen med nämnderna ska
KS 210113 § 5 Remiss från Infrastrukturdepartementet
KS 210113 § 12 Direktiv för Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och
TN 210126 Yttrande över Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John
Roslund (M)
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§

21

Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - februari 2021

MNN-2021-15
Beslut

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



Samverkansgruppens protokoll 201209
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§

22

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

MNN-2021-16
Sammanfattning

Miljönämnden har i delegationsordning överlåtit beslutanderätt till ordförande, presidiet, vice
ordförande och tjänstepersonersamt 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 administrativa ärenden
Delegationslistor detaljplaner
Delegationslista övriga
Delegationslista yttrande övriga
Delegationslista projektansökningar
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§

23

Miljödirektören informerar

MNN-2021-4
Sammanfattning

Rebecka Persson, miljödirektör, informerar nämnden om
 Corona-läget
 Uppdatering kring ärendena gällande Taxeringsrevisorn 2 och Taxeringsrevisorn 5
 Rekrytering av nya chefer på miljöförvaltningen
Beslut

1. Miljönämnden har tagit del av informationen och lägger den handlingarna.
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§

24

Redovisning av genomfört arbete 2020 enligt handlingsplan för
arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens
kuststad, MN-2020-10278

MNN-2021-34
Sammanfattning

Miljönämnden ansvarar för samordningen av arbetet enligt Handlingsplan för arbetet 2019–
2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. I samordningsansvaret ingår att
årligen rapportera genomfört arbete enligt handlingsplanen till kommunstyrelsen. Så här långt
har 27 aktiviteter genomförts inom ramen för arbetet varav 19 genomfördes under det
inledande budgetuppdraget och 8 hittills genomförts inom ramen för den beslutade
handlingsplanen. Ärendet innehåller en redovisning av genomfört arbete under 2020.
Beslut

1. Miljönämnden ställer sig bakom redovisning av genomfört arbete 2020 enligt
Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
2. Miljönämnden översänder Redovisning av genomfört arbete 2020 enligt Handlingsplan för
arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad till kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) meddelar
att de avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 24.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-02-17
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2021-02-17
Ärende 8: Redovisning av genomfört arbete 2020 enligt handlingsplan för
arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad, MN2020-10278
I januari 2021 stod ledande representanter från styret i talarstolen i
kommunfullmäktige och hävdade att det var farligt och oansvarigt att uppmana
Malmöbor att plocka skräp på egen hand.
Det är därför väldigt förvånande att läsa följande stycke i redovisningen av
genomfört arbete 2020:
”Malmöborna uppmanas bland annat att plocka skräp på egen hand
eller tillsammans med familjen, ta en bild på skräpet och lägga upp på
sociala medier”
Moderaterna anser att det är skamligt att styret gör allt i sin makt för att inte släppa
fram bra idéer från oppositionen. Moderaterna påtalade i kommunfullmäktige att
den skaderisk som styret hänvisade till inte var utredd.
Att styret far med osanning för att kväva initiativ från oppositionen är
skrämmande. Alternativet, det vill säga att uppmana Malmöbor att genomföra
farliga aktiviteter, är föga bättre.
Moderaterna anser att styrets okunskap och vilseledande retorik är under all kritik.
Vi vill uppmärksamma styrets direkt felaktiga uttalande och inkommer därför
med ett särskilt yttrande.
Helena Grahn (M)
Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Lars Myllenberg M)
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§

25

Förslag till reviderad handlingsplan för arbetet 2019-2023 med
att stärka Malmös roll som framtidens kuststad, MN-2020-10278

MNN-2021-35
Sammanfattning

Miljönämnden ansvarar för samordning av arbetet enligt Handlingsplan för arbetet 2019–
2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. I samordningsansvaret ingår att
årligen rapportera genomfört arbete enligt handlingsplanen till kommunstyrelsen samt att vid
behov föreslå revideringar av handlingsplanen. Ärendet gäller förslag till reviderad
handlingsplan.
Beslut

1. Miljönämnden tillstyrker föreslagna revideringar av miljönämndens åtaganden i Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad och
översänder förslaget till kommunstyrelsen för godkännande.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) meddelar
att de avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 25.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-02-17
Bilaga 1 Förslag till reviderad Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att st
Bilaga 2 Nu gällande Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös
Bilaga 3, Sammanställning av föreslagna förändringar
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2021-02-17
Ärende 9: Förslag till reviderad handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att
stärka Malmös roll som framtidens kuststad, MN-2020-10278
På juninämnden 2020 lämnade Moderaterna in ett nämndinitiativ där vi yrkade:
-Att i första hand göra en utredning om vilka gifter fisken i våra
kanaler och hamnområden innehåller och
-Att i andra hand en genomföra en informationskampanj riktad mot
våra medborgare där vi presenterar resultatet av mätningarna.
Styret yrkade avslag på vårt initiativ med hänvisning till att det behovet inte fanns
i dagsläget.
Nu när den reviderade handlingsplanen för arbetet 2019-2023 med att stärka
Malmös roll som framtidens kuststad hamnar på vårt bord ser vi att det i avsnittet
under sammanställning av föreslagna ändringar finns med ett stycke som lyder:
”Analyser på fisk fångad i kanalen ska
miljöförvaltningen för att säkerställa ätligheten.”

genomföras

av

Moderaterna anser att det är beklagligt att styret gör allt i sin makt för att inte
släppa fram bra idéer från oppositionen. Gång på gång ser vi styret stjäla andra
partiers idéer och presentera dem som sina egna. Som tur var fanns det tjänstemän
på plats som kunde bekräfta för nämnden att vårt nämndinitiativ låg till grund för
idéen.
Moderaterna menar att styrets hantering av nämndinitiativ är under all kritik och
inkommer därför med ett särskilt yttrande.
Helena Grahn (M)
Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Lars Myllenberg M)
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§

26

Remiss från Vattenmyndigheten i Södra Östersjön om Samråd
om vattenförvaltning 2021-2027 i Södra Östersjöns
vattendistrikt, MN-2020-10880

MNN-2021-29
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har översänt en remiss från Vattenmyndigheten Södra Östersjön.
Vattenförvaltningen i Sverige utgår ifrån fem vattenmyndigheter som ansvarar för varsitt
vattendistrikt. Vattenmyndigheterna är placerade vid en länsstyrelse i distriktet och Malmö
ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt vars vattenmyndighet är placerad vid Länsstyrelsen i
Kalmar län. Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt genomför nu ett samråd
inför vattenarbetet 2021–2027 och har bland annat skickat ut förslag till nytt åtgärdsprogram
på remiss. Miljönämnden är positiv till förslagen men lämnar ett antal synpunkter på de
åtgärder i åtgärdsplanen som riktar sig till kommuner.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-02-17
Bilaga 1 Förslag till förvaltningsplan för vatten 2021–2027 Södra Östersjöns
vattendistrikt
Bilaga 2 Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021–2027 Södra Östersjöns
vattendistrikt
Bilaga 3 Förslag till miljökvalitetsnormer för Södra Östersjöns vattendistrikt
Bilaga 4 Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021–2027
Södra Östersjöns vattendistrikt
Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning Åtgärdsprogram för vatten 2021–2027 Södra
Östersjöns vattendistrikt
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§

27

Remiss från Havs- och vattenmyndigheten - Uppdatering av
åtgärdsprogrammet för havsmiljön, MN-2020-10181

MNN-2021-28
Sammanfattning

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska ange vilka åtgärder som behövs för att
miljökvalitetsnormerna enligt havsmiljöföreskrifterna (HVMFS 2012:18) ska kunna följas för
att på sikt uppnå god miljöstatus i Sveriges förvaltningsområden Nordsjön och Östersjön.
Framtagande av åtgärdsprogrammet är det sista steget i den sexåriga förvaltningscykeln i
havsmiljödirektivet marina strategi. Det föreslagna åtgärdsprogrammet ska genomföras under
perioden 2022–2027. Miljöförvaltningen är överlag positiv till förslaget om uppdaterat
åtgärdsprogram men vill framföra ett antal synpunkter som kommunstyrelsen bör beakta vid
formuleringen av stadens samlade remissvar.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag









G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-02-17
Bilaga 1 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön
Bilaga 2 Sammanfattning av åtgärdsprogrammet för havsmiljön
Bilaga 3 Missiv från Havs- och vattenmyndigheten
Bilaga 4 Miljökonsekvensbeskrivning av uppdateringen av åtgärdsprogrammet för
havsmiljön
Bilaga 5 Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen av åtgärdsprogrammet
för havsmiljön
Bilaga 6 Underlagsrapport Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för havsmiljön
2022–2027
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§

28

Årsanalys 2020, MN-2021-264

MNN-2021-17
Sammanfattning

Miljönämnden ska senast 2021-03-05 besluta om årsanalys 2020 och överlämna den till
kommunstyrelsen. Miljönämnden redovisar ett positivt resultat på 4 168 000 kronor.
Resultatet förklaras av ambitionssänkningar i tillsyns- och kontrollplanerna med anledning av
prioriterad trängselkontroll, kostnadsminskningar för resor och konferenser samt Coronapandemins påverkan på planerat utvecklingsarbete. Uppföljningen av
kommunfullmäktigemålen visar att trenden sker enligt plan i den övervägande delen av
målen.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner förslag till årsanalys för 2020.
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 ett särskilt yttrande, bilaga § 28 a.
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att han avser inkomma
med ett särskilt yttrande, bilaga § 28 b.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisorskollegiet
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-02-17
Årsanalys miljönämnden 2020
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2021-02-17
Ärende 12: Årsanalys 2020, MN-2021-264
Årsanalysen visar att miljöförvaltningen beräknas ha 4 168 000 kr i överskott vid årets slut.
Överskottet beror bland annat på stora ambitionssänkningar i tillsyns- och kontrollplanerna.
Den uppsökande bostadstillsynen har varit helt inställd sedan mars 2020, och i dagsläget finns
det inga planer på att starta upp den igen. Detta trots att man vet att det finns minst fyra
slumförvaltare i Malmö och att medborgare bor i fastigheter som innebär ohälsosamma
boendemiljöer som riskerar Malmöbornas trygghet. Innan pandemin mäktade man med 67%
av bostadstillsynen. Nu är man nere på 55%. Den minimala differensen beror på att man gjort
det man kallar skrivbordstillsyn.
Den planerade livsmedelstillsynen har prioriterats bort till förmån för trängselkontrollerna,
vilket har medfört ett överskott på ca 1,7 miljoner kronor. Man hävdar att omprioriteringen
beror på att man vill skydda riskgrupper, trots att dessa riskgrupper inte brukar vara
närvarande vid livsmedelstillsynen.
Kostnaden för resor och konferenser blev ca 1 miljon kronor lägre än budgeterat på grund av
pandemin, vilket vi ser som glädjande. Det finns anledning att se över de här kostnaderna när
pandemin är över, så att de inte skenar iväg.
Ingen vet hur länge vi kommer att behöva ställa om vår verksamhet på grund av den pågående
pandemin, men det finns risk för att den blir långvarig. I tider som dessa är det viktigare än
någonsin att fokusera på grunduppdraget och tillsynen.
Moderaterna och Centerpartiet menar att det är viktigt att vi skalar upp arbetet och omfördelar
resurserna så att våra medborgare får ut så mycket som möjligt för sina skattemedel och
inkommer därför med ett särskilt yttrande.

Helena Grahn (M)

Lars Myllenberg (M)

Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Max Gnipping (C)

19

Vänsterpartiet

Särskilt y+rande
Miljö Nämnden 2021-02-17 Ärende MN 2021-264
Årsanalys 2020
Vänsterpartiet instämmer med förvaltningens svar. Men vi vill lyfta några frågor och
farhågor eftersom viss verksamhet ner prioriterats.
Vänsterpartiet finner det mycket olyckligt att inte högre prioritet givits till arbete med
framtagande av handlingsplanen för stadens strategiska kemikaliearbete och planen
för god ljudmiljö. Vi finner det mycket olyckligt och hoppas att arbetet med slutförande kan intensifieras under våren.
Vad gäller stadens strategiska arbete inom miljö och klimat, framtagandet av Klimatomställning Malmö, och tillsättandet av en expertgrupp för att utarbeta och skapa effektiva åtgärder så vill vi i Vänsterpartiet flagga för att detta inte kan reduceras till ett
tjänstemannauppdrag. Vad som anses vara effektiva åtgärder ur ett holistiskt perspektiv med medborgaren och naturen i centrum utgör ett måste för vår framtida omställning och hållbarhet - sådana åtgärder måste grundas i politiska beslut.

Malmö 2021-02-17
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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§

29

Årsrapport för externfinansierade projekt, MN-2020-11167

MNN-2021-18
Sammanfattning

Miljöförvaltningen avger en årsrapport som redovisar arbetet med externfinansierade projekt.
Innevarande rapport innehåller kort information om de avslutade och pågående
externfinansierade projekten på miljöstrategiska avdelningen för perioden januari till
december 2020. I informationen framgår hur projekten är kopplade till Malmö stads
miljöprogram 2009-2020 samt till Agenda 2030-målen.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner bifogad redovisning av årsrapport externfinansierade projekt.
2. Miljönämnden överlämnar redovisning av årsrapport externfinansierade projekt till
kommunstyrelsen för information.
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 ett särskilt yttrande, bilaga § 29.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-02-17
Bilaga 1 Rapport externfinansierade projekt – årsrapport januari - december 2020
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2021-02-17
Ärende 13: Årsrapport för externfinansierade projekt, MN-2020-11167

Från förvaltningen får vi larm om att resurserna inte räcker till för utföra tillsyn på de
verksamheter och områden vi har ansvar för. Samtidigt så satsas det stora summor
skattemedel i projekt där vi i dagsläget inte vet vad effekten blir.
Moderaterna och Centerpartiet har ingenting emot projekten i sig, men vi anser att projekt får
bedrivas i den mån det finns utrymme i budgeten. Utebliven tillsyn orsakar skada på
Malmöbornas hälsa och vår miljö här och nu.
Moderaterna och Centerpartiet menar att det är viktigt att vi prioriterar och omfördelar
resurserna så att våra medborgare får ut så mycket som möjligt för sina skattemedel 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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§

30

Årsrapport-Samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö 2020, MN2020-11754

MNN-2021-20
Sammanfattning

Tryggare Malmö har under drygt tre år byggt upp ett stabilt och långsiktigt arbete genom
samverkan mellan flera kommunala och statliga myndigheter. Det nu etablerade arbetssättet
innebär att planerade kontroller av oseriösa verksamheter kan utföras effektivt och
gemensamma resurser kan mobiliseras. Samordnad myndighetsgemensam tillsyn har visat sig
vara ett framgångsrikt arbetssätt när det gäller att stävja de oseriösa och illegala
verksamheterna i Malmö. En nationell satsning på myndighetssamverkan kring trygghet och
samordnad tillsyn hade gett ännu mer effekt med möjlighet till riktade resurser för att möta
kommunernas behov med finansiering, vägledning och nationella strategier.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö 2020.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Arbetsmarknads-och socialnämnden
Direktionen Räddningstjänst syd
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-02-17
Bilaga 1 Årsrapport-Samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö 2020
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§

31

Uppföljning av intern kontroll 2020, MN-2021-270

MNN-2021-21
Sammanfattning

Enligt gällande reglemente för intern kontroll ska årets uppföljning av intern kontroll
rapporteras till miljönämnden som har att rapportera om intern kontroll till kommunstyrelsen
i anslutning till årsanalysen för 2020. Planen för 2020 års interna kontrollplan fastställdes av
miljönämnden 2020-02-18 § 33. Miljönämndens kontrollområden för 2020 har tagits fram
efter genomförd riskanalys. Kommunstyrelsen har beslutat om tre gemensamma
granskningsområden för Malmö stads nämnder under 2020.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten Uppföljning intern kontroll 2020 och överlämnar den
till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisorskollegiet
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-02-17
Bilaga 1 Uppföljning av intern kontroll 2020 - miljönämnden
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§

32

Intern kontrollplan 2021, MN-2021-270

MNN-2021-22
Sammanfattning

Enligt reglemente för intern kontroll ska nämnder och bolagsstyrelser årligen besluta om
internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån
dokumenterade riskanalyser. Miljönämndens risk- och väsentlighetsbedömning har resulterat
i förslag till fem granskningsområden samt fyra åtgärder där en av åtgärderna även ska
granskas. Miljönämndens risk- och väsentlighetsbedömning åskådliggörs av en riskmatris,
som framgår av förslaget. Malmö stad har beslutat om tre gemensamma granskningsområden
för samtliga nämnder och helägda bolag i Malmö stad under 2021.
Beslut

1. Miljönämnden fastställer förslag till plan för intern kontroll 2021.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-02-17
Bilaga 1 Internkontrollplan 2021
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§

33

Behovsutredning och tillsynsplan 2021-2023, MN-2020-11782

MNN-2021-23
Sammanfattning

Miljöförvaltningens avdelning för miljö- och hälsoskydd har tagit fram en behovsutredning
och tillsynsplan för 2021-2023. Miljönämnden har, enligt nämndens reglemente, prövnings-,
anmälnings-, tillsyns- och kontrollansvar över miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelsoch foderområdet samt andra närliggande lagstiftningsområden. Föreliggande förslag till
”Behovsutredning och tillsynsplan” omfattar miljö- och hälsoskyddstillsynens
lagstiftningsområde inom de områden som nämnden ansvarar för i sitt grunduppdrag enligt
kommunens målkedja. I planen föreslås prioriteringar inom den behovsprioriterade tillsynen.
Tillsynsområdena styrd- och händelsestyrd tillsyn regleras via lagstiftning varför prioritering
inom dessa tillsynsområden inte bör göras. Dessa tillsynsområden prioriteras alltid framför
den behovsprioriterade tillsynen.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner ”Behovsutredning och tillsynsplan 2021 – 2023.
2. Miljönämnden uppdrar till miljöförvaltningen att utveckla behovsanalys och
tillsynsplanering genom samarbete med storstäderna och benchmarking med andra större
kommuner i Skåne.
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 § 33.
Yrkanden

Helena Grahn (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till Behovsutredning och tillsynsplan
2021-2023.
Ordförande Simon Chrisander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till Behovsutredning
och tillsynsplan 2021-2023.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden bifaller
förvaltningens förslag till Behovsutredning och tillsynsplan 2021-2023.
Omröstning begärs.
Med 7 ja-röster för förvaltningens förslag till Behovsutredning och tillsynsplan 2021-2023
och 2 nej-röster för Helena Grahns avslagsyrkande beslutar nämnden att bifalla
förvaltningens förslag till Behovsutredning och tillsynsplan 2021-2023.
Beslutsunderlag






G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-02-17
Behovsutredning och tillsynsplan 2021-2023
Sammanställning av avdelningens behovsutredning och tillsynsplan 2021-2023
Behovsutredning och tillsynsplan, Enheten för bostadstillsyn
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Behovsutredning och tillsynsplan, Enheten för hälsa och omgivning
Behovsutredning och tillsynsplan, Enheten för kemi och industri
AVA 2021-2023 behovsutredning och tillsynsplan_2021-02-17
Behovsutredning och tillsynsplan, Enheten för förorenade områden
Tillsynsprogram för IED-anläggningar och avfallsanläggningar under åren 20212023
Gäller ej - Behovsutredning och tillsynsplan, Enheten för avfall och vatten
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Reservation

Miljönämnden 2021-02-17
Ärende 17: Behovsutredning och tillsynsplan 2021-2023, MN-2020-11782
Moderaterna och Centerpartiet menar att kärnverksamheten ska stå i fokus. Den huvudlösa
ambitionssänkning av tillsynen i Malmö som föreslås kan få stora konsekvenser för våra
Malmöbors trygghet och hälsa.
Från förvaltningen får vi larm om att resurserna inte räcker till för utföra tillsyn på de
verksamheter och områden vi har ansvar för. Ett direkt citat från utredningen säger att:
”Vad gäller tillsynsskuld ska det noteras att det finns en skuld från föregående år
och året dessförinnan. Skulden innebär att verksamheterna betalat för en tillsyn
som de inte fått och visar tydligt att enheten varit underbemannad under en
längre tid. Om inte resurser tillförs kommer skulden öka ytterligare och
situationen blir till sist ohållbar.”
Med föreslagen tillsynsplan kommer det ta mer än 20 år att utreda föroreningssituationen på
befintliga skolor, trots att markundersökningar har visat att det förekommer föroreningshalter
som innebär hälsorisker för barn på undersökta skolgårdar.
Hälsopåverkan av inomhus- och utomhusmiljön på skolor kan bland annat innebära risker för
stress, luftvägsinfektioner, allergisymptom och negativ påverkan på koncentrations- och
inlärningsförmåga.
Det saknas 362 timmar, vilket utgör 77 procent, för att bedriva tillsyn på stadens
omsorgsboende, trots att det ofta påträffas brister i boendemiljön som kan leda till olägenheter
för människors hälsa. I majoriteten av de omsorgsboende som besöktes 2020 upptäcktes
brister i boendemiljön som behövde åtgärdas.
Den uppsökande bostadstillsynen har varit helt inställd sedan mars 2020, och i dagsläget finns
det inga planer på att starta upp den igen. Detta trots att man vet att det finns minst fyra
slumförvaltare i Malmö och att medborgare bor i fastigheter som innebär ohälsosamma
boendemiljöer som riskerar Malmöbornas trygghet. Innan pandemin mäktade man endast med
67% av den planerade av bostadstillsynen. Trots det stora behovet av tillsyn på boendemiljöer
vill styret nu dra ner på tillsynen ytterligare.
Flera områden har bortprioriteras och blir helt utan tillsyn. Bland dem kan nämnas:
• Ansvarsutredningar för MIFO-klassade områden (marksanering)
• Brandövningsplatser och brandstationer (PFAS)
• Markprovtagning efter PCB-sanering
• Nedlagda deponier
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förorenade områden – odlings- och koloniområden
Förorenade områden – offentliga parker
Förorenade områden – skolor och förskolor
Småbåtshamnar
Vattenområden
Fordonstvättar
Fordonsverkstäder
Lekland
Pedagogisk omsorg
Öppna förskolor

Utebliven tillsyn orsakar skada på Malmöbornas trygghet, hälsa och på vår miljö här och nu.
Förvaltningen är tydlig med att behovet av tillsyn finns. Styret har prioriterat bort allt de kan
prioritera bort enligt lag.
Moderaterna och Centerpartiet menar att det är viktigt att vi omfördelar resurserna så att våra
medborgare får ut så mycket som möjligt för sina skattemedel. Malmöbornas hälsa och
trygghet måste komma i första hand.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade avslag på Behovsutredning och tillsynsplan 2021-2023.
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)

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-02-17

Miljönämnden
Voteringslista: §33
Ärende:

Behovsutredning och tillsynsplan 2021-2023, MN-2020-11782, MNN-2021-23

Voteringslist(or)
Omröstning § 33
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
X
X
X
7

2

0
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30

§

34

Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö
stads lokalkostnader, MN-2020-9107

MNN-2021-24
Sammanfattning

Miljönämnden har fått en motion om Malmö stads lokalkostnader, med förslag att
kommunfullmäktige bland annat beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att till
miljönämnden presentera förslag för hur marksanering kan genomföras mer
kostnadseffektivt. Det pågår arbete mellan stadens förvaltningar med syfte att få till bättre
och effektivare hantering av markärenden samt samsyn mellan förvaltningarna hur
markärenden bör hanteras vilket kan påverka kostnaderna positivt för staden. Det är
verksamhetsutövarens ansvar enligt miljöbalken att komma fram till vilken metod som är bäst
lämpad ekonomiskt, teknisk och miljömässig utifrån platsens saneringsbehov och riktvärden
för markanvändningen. Miljönämnden har som tillsynsmyndighet möjlighet till rådgivning vid
framtagande av detaljplaner samt besluta om försiktighetsåtgärder vid avhjälpandeåtgärder
med stöd miljöbalken. Med utgångspunkt från vad som framförts ovan föreslås att motionen
anses besvarad.
Beslut

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

Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD)
och Oscar Andersson (SD) reserverar sig muntligen till förmån för eget förslag.
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 § 34.
Yrkanden

Helena Grahn (M) yrkar att miljönämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen i sin helhet.
Håkan Ask (SD) yrkar att miljönämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla den
första, den andra och den fjärde att-satsen i motionen.
Ordförande Simon Chrisander (L) yrkar att miljönämnden ska föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen i sin helhet besvarad med hänvisning till miljöförvaltningens förslag till
yttrande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer i tur och ordning proposition på motionens att-satser och finner att
nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen i sin helhet besvarad
med hänvisning till miljöförvaltningens förslag till yttrande.
Omröstning begärs avseende var och en av att-satserna i motionen.
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Med 5 ja-röster för att föreslå kommunfullmäktige att anse den första att-satsen i motionen
besvarad mot 4 nej-röster för att föreslå kommunfullmäktige att bifalla den första att-satsen i
motionen beslutar miljönämnden att föreslå kommunfullmäktige att anse den första attsatsen i motionen besvarad.
Med 5 ja-röster för att föreslå kommunfullmäktige att anse den andra att-satsen i motionen
besvarad mot 4 nej-röster för att föreslå kommunfullmäktige att bifalla den andra att-satsen i
motionen beslutar miljönämnden att föreslå kommunfullmäktige att anse den andra att-satsen
i motionen besvarad.
Med 7 ja-röster för att föreslå kommunfullmäktige att anse den tredje att-satsen i motionen
besvarad mot 2 nej-röster för att föreslå kommunfullmäktige att bifalla den tredje att-satsen i
motionen beslutar miljönämnden att föreslå kommunfullmäktige att anse den tredje att-satsen
i motionen besvarad.
Med 5 ja-röster för att föreslå kommunfullmäktige att anse den fjärde att-satsen i motionen
besvarad mot 4 nej-röster för att föreslå kommunfullmäktige att bifalla den fjärde att-satsen i
motionen beslutar miljönämnden att föreslå kommunfullmäktige att anse den fjärde att-satsen
i motionen besvarad.
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-02-17
Bilaga 1 Motion från John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö stads
lokalkostnader
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Reservation

Miljönämnden 2021-02-17
Ärende 18: Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö
Stads lokalkostnader, MN-2020-9107
John Eklöf (M) samt Linda Obiedzinski (M) har lämnat in en motion där de gav miljönämnden
i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen presentera förslag för hur marksanering kan
genomföras mer kostnadseffektivt.
Den grundläggande principen i EU-direktivet 2004/35/EG är att verksamhetsutövaren vars
verksamhet har orsakat en miljöskada eller ett överhängande hot om en sådan skada ska ha ett
ekonomiskt ersättningsansvar. I Malmö, som är en gammal industristad, finns det 780 MIFOklassade områden där utredning kring ansvarig förorenare saknas.
Eftersom principen om att förorenaren ska betala lyfts i både EU-direktivet och i nationell
miljölagstiftning behöver Malmö prioritera att aktivt arbeta med att få den som förorenat att
betala för undersökningar och eventuella åtgärder.
Malmö ska växa och det pågår en förtätning av staden vilket resulterar i att förorenad mark
exploateras. I dagsläget hamnar kostnaderna för åtgärderna, ofta en sanering, på exploatören
istället för den ansvariga förorenaren. Genom att bedriva tillsyn mot ansvarig förorenare i ett
tidigt skede kan exploatörer, så som Malmö stad och privata byggherrar, minska sina kostnader
för marksaneringen.
Moderaterna och Centerpartiet ställer sig frågande till varför den här informationen saknas i
miljönämndens yttrande. Troligtvis är det en effekt av att styret nu drar ner tillsynen på MIFOklassade områden och att det beräknas att ta 12 år att utreda 350 av 780 områden i nuvarande
takt.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade bifall till 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)

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-02-17

Miljönämnden
Voteringslista: §34

Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö stads lokalkostnader,
MN-2020-9107, MNN-2021-24
Ärende:

Voteringslist(or)
Votering 1 § 34
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

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 2 § 34

X
X
X
X

5

X
X
X
4

0

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

X
X

Votering 3 § 34

X
X
X
X
X
X
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-02-17

Miljönämnden
Jan Olof Håkan Andersson (SD), Ledamot
Resultat

X
7

2

0

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 4 § 34

X
X
X
X

5

X
X
X
4

0

34

35

§

35

Remiss från Miljödepartementet - Genomförande av EU:s
engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar
plastanvändning, MN-2020-11604

MNN-2021-25
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har översänt remiss från Miljödepartementet – Genomförande av EU:s
engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning. Förutom nya och
utökade krav på engångsplastprodukter omfattar förslaget även åtgärder för att minska
plastartiklar samt att dessa ska användas resurssmart och i cirkulära flöden. Miljönämnden
ställer sig positiv till remissens åtgärdsförslag och anser att promemorian tar ett helhetsgrepp
om frågor kring utfasning av engångsartiklar samt inriktningen mot cirkulär ekonomi i stort.
Däremot förutsätter miljönämnden att kommunerna kompenseras i sin helhet för den
kostnadsökning som förslaget innebär. Nämnden anser att en nedskräpnings- samt
tillsynsavgift för det utökade lokala tillsynsansvaret samt för de ökade
administrationskostnaderna för kommunerna inte enkom kan kompensera för
kostnadsökningen i stort. Miljönämnden ser även positivt på förslaget att kommunens
renhållningsavgift framöver även inrymmer informations- och kommunikationsinsatser
gällande avfallshantering.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-02-17 reviderad
Bilaga 1 Genomförande av EUs engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en
hållbar plast-användning
G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-02-17
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§

36

Remiss från Miljödepartementet - Ett producentansvar för textil
(SOU 2020:72), MN-2021-85

MNN-2021-27
Sammanfattning

Som ett led i en mer cirkulär textilkedja föreslår den nationella utredningen, SOU 2020:72, ett
producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för
återanvändning respektive textilavfall för återvinning. Syftet med producentansvaret är att
åstadkomma miljönytta samt att ansvaret för avfallshantering och återvinning av textil ska
läggas på producenterna utifrån principen om att förorenaren betalar. Miljönämnden ställer
sig positiv till utredningens förslag att införa producentansvar för textil då utredningen visar
på betydande miljönytta av att samla in och återanvända och återvinna textilier.
Miljönämnden instämmer i bedömningen att en kombination av producentansvar och
styrmedel som hjälper konsumenter att agera på ett mer hållbart sätt kan ge stor effekt, både
på miljön samt för nya arbetstillfällen.
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) meddelar att de avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 36.
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-02-17
Bilaga 1 Producentsvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin, SOU 202072
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2021-02-17
Ärende 20: Remiss från Miljödepartementet – Ett producentansvar för textil
(SOU 2020:72), MN-2021-85
Moderaterna och Centerpartiet anser att det är av yttersta vikt att vi hanterar vårt
avfall på bästa sätt. Samtidigt är vi oroliga att införandet av en klädskatt för
textil främst kommer att slå mot våra svenska företag.
Utredningen lyfter i rubriker som ”utländska friåkare” och ”utländska företag
som säljer på distans till svenska medborgare” frågor som vi inte anser är helt
utredda hur de ska fungera i praktiken. Det kan till exempel vara svårt att utreda
om det är textilier som skickas i paket till privatpersoner.
Klädskatten har fått omfattande kritik från remissinstanserna, och bland annat
har regeringens egen myndighet Kemikalieinspektionen påtalat att skatten
riskerar att hämma arbetet med att fasa ut farliga kemikalier. Klädskatten
innebär i klartext att skatten riskerar att bli kontraproduktiv för miljöarbetet.
Moderaterna och Centerpartiet menar att det är viktigt att införandet av en
klädskatt inte försvårar ytterligare för våra svenska företag 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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§

37

Remiss Infrastrukturdepartement:
Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i
elnäten och promemorian Ökade incitament för
kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet, MN-2020-11466

MNN-2021-26
Sammanfattning

Energimarknadsinspektionen har tagit fram rapporten Kapacitetsutmaningen i elnäten samt
promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet. De två
dokumenten innehåller åtgärdsförslag inklusive lagändringsförslag för att avhjälpa
kapacitetsbristen i elnäten samt ökade incitament för kostnadseffektiva och mer
teknikneutrala lösningar i elnätsverksamhet. Miljönämnden är överlag positiv till förslagen
men saknar ett helhetsgrepp om effekt- och kapacitetsutmaningen som även inkluderar
produktion, effektivisering, optimering samt sårbarhet.
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) meddelar att de avser inkomma med en skrftlig reservation, bilaga § 37 a.
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att han avser inkomma
med ett särskilt yttrande, bilaga § 37 b.
Yrkanden

Helena Grahn (M) yrkar att följande mening ska läggas till i förslaget till yttrande:
”Miljönämnden anser att Sverige borde vara ett elnätsområde".
Ordförande Simon Chrisander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att miljönämnden bifaller
förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-02-17
Bilaga 1 Energimarknadsinspektionen R202006 Kapacitetsutmaningen i elnäten
Bilaga 2 Energimarknadsinspektionen PM202001 Ökade incitament för
kostnadseffektiva lösningar i
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Reservation

Miljönämnden 2021-02-17
Ärende
21:
Remiss
Infrastrukturdepartementet:
Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten och
promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i
elnätsverksamhet, MN-2020-11466

Elförsörjning är en demokratifråga och måste finnas för alla oavsett placering i
Sverige. Att hänvisa till ett överskott i norr när det råder brist i söder löser inte
problemet.
De senaste veckorna har det blivit tydligt hur effekterna av
kapacitetsutmaningarna i elnäten slår mot våra medborgare. Elkostnaderna i
Skåne har varit flera gånger högre än i de norra delarna av landet. Det är med
nuvarande elbrist omöjligt att bygga nya företag eller bygga ut i glesbygden i
Skåne. Det höga elpriset i södra Sverige slår dessutom mycket hårt
konkurrensmässigt för företagen.
Moderaterna och Centerpartiet la därför ett tilläggsyrkade om att
Miljöförvaltningens förslag till yttrande skulle innefatta att Sverige ska bli ett
elnätsområde. 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

Särskilt y+rande
Miljö Nämnden 2021-02-17 Ärende MN-2020-11466
Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnätet.
Vänsterpartiet delar det mesta av de synpunkter som MF lagt fram till beslut och bifaller därför förslaget. Men vi vill ändå lyfta vissa aspekter som vi anser är särskilt viktiga för en effektiv energistrategi.
MF anser att de grundläggande problemen bakom effektbristen i Skåne är otillräckligt
behandlade i Energimyndighetens rapport och understryker i sitt förslag till yttrande
att det inte är möjligt att avhjälpa effektbristen genom att transportera el från norr till
söder. Det krävs i stället ökad lokal produktion, lagring kombinerat med effektiviseringsåtgärder och optimering av energisystemet, aspekter som behöver ytterligare
hantering.
I svaret påpekas därför att former för ägande av samhällskritisk infrastruktur bör utredas. Elmarknadens vinstbaserade spelregler slog hårt mot Malmö när beslut om att
stänga kraftproduktionen fattades på kort varsel samtidigt som det fanns varningar
om elbrist. Det blev uppenbart att kommunen inte kunde agera för stadens bästa då
den saknar rådighet över både produktion, distribution och lagring av el.
Ett exempel på otillräkneligt handlande är behandlingen av stadens solenergi expansion. Stadens styre har satt målet att 15% av Malmös energi ska komma från solenergi 2030 och då den nu endast ligger mellan 1-2 % krävs ett snabbt agerande,
både avseende produktion som effektivisering.
Vänsterpartiet driver en politik där offentligt ägande av samhällskritiska tjänster och
infrastruktur är en viktig aspekt, och har tidigare lagt en motion om att återkommunalisera elnätet. Vi anser att detta tillsammans med ett kommunalt solcellsbolag vore
det rätta steget för att uppnå den efterfrågade rådigheten samt en hållbar och stabil
energiförsörjning. Vi i Vänsterpartiet vill även se att staden utreder möjligheten till lokal energilagring. Lokal energilagring kommer vara avgörande för om framtidens kapacitet bygger på robusthet och tillförlit eller om stadens kraft och effektnivå kommer
styras av väder, vind och dåliga prioritering.

Malmö 2021-02-17
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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§

38

Remiss från Region Skåne om samrådshandling för Regionplan
för Skåne 2022-2040, MN-2020-11098

MNN-2021-30
Sammanfattning

Region Skåne har inkommit till kommunstyrelsen med samrådshandlingar för Regionplan för
Skåne 2022-2030. Regionplanens syfte är att vara ett stöd för den fysiska planeringen i de
skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt
bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Planen ska vara vägledande för beslut i
den efterföljande kommunala planeringen och bland annat ange grunddragen för användning
av mark- och vattenområden, verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet
av bostäder kan tillgodoses samt verka för insatser som kan bidra till att minska länets
klimatpåverkan och dess effekter. Miljönämnden ställer sig positiv till förslaget men har några
synpunkter som bör beaktas i den vidare planprocessen.
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 § 38.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-02-17
Bilaga 1 Samrådshandlingar för Regionplan för Skåne 2022-2030
Bilaga 2 Konsekvensbedömning av Regionplan för Skåne 2022-2030
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Vänsterpartiet

Särskilt y+rande
Miljö Nämnden 2021-02-17 Ärende MN-2020-11098, Region Skåne 2020-2040.

Samrådshandling Regionplan för Skåne:
Vänsterpartiet ser positivt till initiativet med att ta fram en regionplan men
avsaknaden av vitala delar gör oss tveksamma till intentionen med planen.
Havsmiljöfrågor måste ges högre prioritet, men frågor om detta utelämnas helt t.ex. saknas ett resonemang kring planerna runt Sundet (Öresund, Östersjön och Kattegatt), och här krävs ett hållbart transportsystem - hur en del av alla godsflöden kan överföras från väg till järnväg och
sjöfart. En strategisk plan för att säkerställa denna omvandling av hela
transportsystemet i hållbar riktning måste tydliggöras och sedan bli en
del av stadens översiktsplan.
Vi finner även att man missar möjligheten att ta ett helhetsgrepp över
den omställning som måste ske. Politiskt tagna beslut om grön omställning och gröna skattemiljarder för post-Covid uppbyggnad riskerar att
inte bli den omställnings injektion som avses utan endast en stimulans i
helt fel riktning.
Regionplanen måste ha ett starkare omställningsperspektiv för att kunna
vara det grunddokument för hållbar framtid som är dess avsikt.

Malmö 2021-02-17
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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§

39

Yttrande över granskningshandlingar (andra granskningen) till
detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m. fl.
(Hemgården) Dp 5523, MN-2016-8556

MNN-2021-32
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har inkommit med en andra granskning för del av fastigheten
Sallerup 180:21 m.fl. (Hemgården). Syftet med planförslaget är att göra det möjligt att etablera
ett verksamhetsområde med hög grad av funktionsblandning i anslutning till Yttre Ringvägen
i Hemgården. En fastighetsindelningsbestämmelse har införts som reglerar fastigheten
Sallerup 180:201 (Ringladals gård). Denna förändring gör att förslaget enligt 5 kap 25§ planoch bygglagen måste granskas på nytt. Miljönämnden anser att synpunkter från första
granskningstillfället har bemötts på ett tillfredsställande sätt och har inga vidare synpunkter.
Beslut

1. Miljönämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag








G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-02-17
Bilaga 1 Dp 5523 Plankarta Granskning 2
Bilaga 2 Dp 5523 Planbeskrivning Granskning 2
Bilaga 3 Dp 5523 Utlåtande efter Granskning 1
Bilaga 4 Dp 5523 §18a reservation (MP)(2270308)
Bilaga 5 Dp 5523 §18b särskilt yttrande (SD)(2273794)
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§

40

Yttrande över samrådshandlingar till detaljplan för Limhamn
150:384 med flera i Limhamn Dp 5621, MN-2018-10338

MNN-2021-31
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad stadsbebyggelse och att säkerställa
allmänhetens tillgång till kalkbrottets kant. Miljönämnden är i stora delar positiv till förslaget
men anser att en översiktlig mark- och grundvattenundersökning med utgångspunkt från
områdets verksamhets- och fyllnadshistorik behöver redovisas för att markens lämplighet för
planerat ändamål ska kunna bedömas. Förslaget till detaljplan måste till granskningsskedet
visa att riktvärden för buller från trafik och återvinningscentralen klaras för bostäder och
skolgård. Utöver det behöver en del aspekter i dagvatten- och skyfallshanteringen förtydligas.
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

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 § 40 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 § 40 b.
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att han avser inkomma
med ett särskilt yttrande, bilaga § 40 c.
Reservationer och särskilda yttranden

Håkan Ask (SD) yrkar att miljönämnden ska avstyrka förslaget till detaljplan.
Helena Grahn (M) bifaller Håkans Asks yrkande.
Ordförande Simon Chrisander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden bifaller förvaltningens
förslag till yttrande.
Omröstning begärs.
Med 5 ja-röster för ordförandens yrkande om att bifalla förvaltningens förslag till yttrande
mot 4 nej-röster för att bifalla Håkan Asks yrkande om avstyrkan beslutar nämnden att bifalla
förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag

45












G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-02-17
Bilaga 1 Dp 5621 Planbeskrivning samråd
Bilaga 2 Dp 5621 Plankarta samråd
Bilaga 3 Reservation Centern SBN 2020-12-10
Bilaga 4 Reservation Moderaterna SBN 2020-12-10
Bilaga 5 Reservation Sverigedemokraterna SBN 2020-12-10
Bilaga 6 Reservation Vänsterpartiet SBN 2020-12-10
Bilaga 7 Särskilt yttrande Liberalerna SBN 2018-11-29
Bilaga 8 Särskilt yttrande Sverigedemokraterna SBN 2018-11-29
Bilaga 9 Lokaliseringskarta Dp 5621
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Reservation

Miljönämnden 2020-02-17
Ärende 24: Yttrande över samrådshandlingar till detaljplan för Limhamn
150:384 med flera i Limhamn Dp 5621, MN-2018-10338

Moderaterna och Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen påtalat att
trafiksituationen inte är hållbar och måste ses över för att säkerställa god
framkomlighet för alla trafikslag.
Även tillgången till service i området måste ses över, så att medborgarna slipper
resa långt för det nödvändigaste.
Då man inte tagit våra åsikter i beaktande yrkade Moderaterna och Centerpartiet
avslag på yttrandet över detaljplan för Limhamn. 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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ZĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2018-10338

Yttrande över samrådshandlingar till detaljplan för Limhamn 150:384 med flera i Limhamn
Dp 5621
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad stadsbebyggelse omfattande ca 2000 bostäder,
varav ca 350 i småhus.
Vi Sverigedemokrater anser att detaljplanen kraftigt kommer att förvärra trafiksituationen på den
avsmalnade Annetorpsleden och även på Blåsebergavägen. Därför ser vi det som ohållbart att bygga
ytterligare bostäder utan någon hållbar trafiklösning. De planerade bostäderna kommer dessutom
ljudmässigt, kunna påverkas både av motorvägen och tågen till och från Danmark. Byggnader är även
tänkt att uppföras i nära anslutning till det pittoreska koloniområdet, vilket ur många malmöbors
synpunkt är en välbehövlig oas för rekreation.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att miljönämnden ska avstyrka detaljplanen
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)

2021-02-17

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

Särskilt y+rande
Miljö Nämnden 2021-02-17 Ärende Dp. 5621 MN2018—10338.
Samrådshandlingar till detaljplan för Limhamn 150:384 med flera i Limhamn
Vänsterpartiet instämmer med de synpunkter som förvaltningen lyfter i sitt förslag,
och som endast berör de aspekter som MF har kompetens för, alltså inte själva planen. De synpunkter som förvaltningen betonar berör flera aspekter för vilka underlaget är så otillräckligt att det försvårar en bedömning av lämpligheten i den planerade
bebyggelsen. Dessa synpunkter stärker vår övertygelse om att Miljökonsekvensbeskrivningen, som utgör en del av planbeskrivningen, inte är övertygande. Detta särskilt med tanke på att den kan medföra betydande påverkan på Natura 2000-området
i kalkbrottet.
Det hade varit önskvärt med en separat och mer utförlig Miljökonsekvensbeskrivning,
som förtydligar vilka ytterligare konsekvenser som utredes sedan den första analysen
genomfördes 2011, inklusive en utvärdering av påverkan från den redan utförda bebyggelsen på kalkbrottets flor och fauna.
Vi understryker också detta med att inte bara ljud utan även ljus påverkar den biologiska mångfalden, en aspekt som behöver belysas mer. Även ljud från skol- och förskolegårdar kan vara störande för livet i det angränsande naturområdet och det är
oklart om detta ingått i analysen.Vi undrar också varför vi inte inväntat Länsstyrelsens
yttrande, den kan ju t.o.m. dra tillbaka allt om slutsatsen är en alltför negativ påverkan på Natura 2000 området. Det hade underlättat för oss i vårt ställningstagande.

Malmö 2021-02-17
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-02-17

Miljönämnden
Voteringslista: §40

Yttrande över samrådshandlingar till detaljplan för Limhamn 150:384 med flera i
Limhamn Dp 5621, MN-2018-10338, MNN-2021-31
Ärende:

Voteringslist(or)
Votering § 40
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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50

§

41

Återkallande av överklagan till Mark- och miljödomstolen, MN2017-2027

MNN-2021-33
Sammanfattning

Miljöförvaltningen har på delegation överklagat Mark- och miljödomstolens, Växjö tingsrätts
avgörande gällande ett nytt tillståndsbeslut för en befintlig miljöfarlig verksamhet och
beviljats anstånd att inkomma med en utveckling av grunderna för överklagandet.
Beslut

1. Miljönämnden beslutar att återkalla överklagan till mark och miljödomstolen i Mål nr
M141-20, daterad 2020-12-22.
2. Miljönämnden översänder beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.
3. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden

Tobias Petersson (V) meddelar att han avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 41.
Yrkanden

Ordförande Simon Chrisander (L) yrkar att miljönämnden ska besluta att återkalla överklagan
till mark och miljööverdomstolen i Mål nr M141-20, daterad 2020-12-22.
Tobias Petersson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden bifaller hans eget
yrkande.
Beslutet skickas till

Mark- och miljööverdomstolen via svea.avd6@dom.se
Beslutsunderlag






G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-02-17
Bilaga 1 Föreläggande från Mark- och miljööverdomstolen att inkomma med
komplettering av överklagande
Bilaga 2 Mark- och miljödomstolens beslut 2020-12-01 mål nr M 141-20
Bilaga 3 Reglemente för Malmö miljönämnd
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Vänsterpartiet

Särskilt y+rande
Miljö Nämnden 2021-02-17 Ärende MN-2017-2027
Överklagande av Mark och Miljödomstolens beslut.
Vänsterpartiet anser att MFs svar är mycket bra och röstar därför JA till detsamma.
Vi har i närtid fått erfara förskräckliga händelser i liknande ärenden från andra kommuner i Sverige, vi tänker då främst på ärendet med Think Pink Transport i Botkyrka,
likheterna med ärendet i Botkyrka må vara väsensskilda men principen om försiktighet vid denna typ av ärenden bör gälla i Malmö, så även i Botkyrka.
Vi riktar ej kritik mot den specifika näringsidkaren - men anser att försiktighet i dessa
ärenden måste prioriteras och vara överordnat. Baserat på denna prioritering var vi
det enda parti som biföll förvaltningens förslag.

Malmö 2021-02-17
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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§

42

Nämndsinitiativ (V), MN-2021-1474

MNN-2021-38
Sammanfattning

Ett nämndinitiativ har inkommit från Tobias Petersson (V). I initiativet föreslås att
miljönämnden ska besluta att uppdra åt miljöförvaltningen att skyndsamt förbereda en
begäran om att för år 2021 äska medel om minst 4 miljoner kronor från kommunfullmäktiges
öronmärkta medel ”miljösatsningar 2021”, med syftet att stödja genomförandet av
kommande Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030. Utformning, budgetering och
prioriteringar inom förslaget, samt inlämning av begäran
till kommunfullmäktige, föreslås överlåtas till förvaltningen.
Beslut

1. Miljönämnden beslutar att remittera nämndsinitiativet till miljöförvaltningen för beredning.
Reservationer och särskilda yttranden

Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att han avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga § 42.
Håkan Ask (SD) och Jenny Bengtsson (SD) med instämmande av Oscar Andersson (SD)
meddelar att de reserverar sig muntligen till förmån för eget förslag.
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) meddelar
att de reserverar sig muntligen till förmån för eget förslag.
Yrkanden

Ordförande Simon Chrisander (L) yrkar att miljönämnden ska besluta att remittera
ärendet till miljöförvaltningen för beredning.
Håkan Ask (SD) yrkar avslag på nämndsinitiativet.
Tobias Petersson (V) yrkar bifall till nämndsinitiativet.
Helena Grahn (M) yrkar avslag på nämndsinitiativet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att miljönämnden beslutar att
remittera nämndsinitiativet till miljöförvaltningen för beredning.
Omröstning begärs.
Ordföranden utser sitt eget yrkande till huvudförslag och ställer Håkan Asks och Helena
Grahns avslagsyrkande mot Tobias Peterssons bifallsyrkande för att få fram ett motförslag
som ska ställas mot huvudförslaget i omröstningen. Ordföranden finner att nämnden utser
Håkan Asks och Helena Grahns yrkande till motförslag.
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Med 5-ja röster för ordförandens yrkande om remittering av ärendet till förvaltningen mot 4
nej-röster för Håkan Asks och Helena Grahns avslagsyrkande beslutar miljönämnden att
remittera nämndsinitiativet till miljöförvaltningen för beredning.
Beslutsunderlag
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Vänsterpartiet

Reserva'on
Miljö Nämnden 2021-02-17 Ärende MN 2021-1474
Nämndinitiativ Vänsterpartiet
Vänsterpartiet inkom med ett initiativ till nämnden där vi uppdrog åt förvaltningen att
arbeta fram ett förslag till kommunstyrelsen i enlighet med nedan:
Vänsterpartiet arbetade fram detta förslag då vi finner att det är oerhört viktigt att
kommande miljöprogram får en flygande start, baserat på texter ur kommande miljöprogram så kan man formulera behovet som följer: Rådande extraordinära läge kräver extraordinära satsningar.
Vänsterpartiet anser att vi under kommande år har ett gyllene tillfälle att ge det nya
miljöprogrammet en rivstart och därmed arbeta bort tidigare tillkortakommanden:
• Föregående program lämnar efter sig en skuld i form av mål som ej uppnåtts dessa måste adresseras omgående.
• Corona pandemin har medfört helt nya möjligheter till omställning, det finns ett
”window of opportunity” då kraven på omställning nu är tydligare, och vi ser
samtidigt att den allmänna opinionen för förändring har ökat markant – att missa detta vore ansvarslöst.
• Post Covid stöd – det externa stöd som öronmärkts för klimat och miljöåtgärder har ökat som svar på den rådande pandemin. Staden måste ta en aktivare
roll för att ta del av dessa medel. Vi måste satsa mer för att kunna växla upp.
För att ge kommande miljöprogram den start som krävs vill vi i Vänsterpartiet följande:
- att Malmö stads Miljöförvaltning skyndsamt förbereder en begäran om att äska medel från kommunens (KF´s) öronmärkta medel ”miljösatsningar 2021” på minst 4 miljoner för 2021. Satsningen ämnar ge det kommande miljöprogrammet en flygande
start.
Utformning, budgetering och prioriteringar inom förslaget samt inlämning av begäran
till vederbörande enhet överlåts åt förvaltningen.
Vi i Vänsterpartiet inkom med initiativet över en vecka innan sammanträdet för att ge
alla ledamöter möjlighet att begrunda vårt förslag. Men då styret valde att hänskjuta
förslaget till förvaltningen istället för att godkänna det valde vi att reservera oss. Vi
kan nu gå miste om viktiga externa stöd som hade kunnat växlat upp vår verksamhet, och vi kommer inte vara lika redo för att ge kommande miljöprogram den flygande start som krävs. Vi i Vänsterpartiet tycker det är mycket olyckligt att nämnden inte
tog möjligheten att gå vidare med initiativet i sin original utformning.
Malmö 2021-02-17
För Vänsterpartiet
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Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-02-17

Miljönämnden
Voteringslista: §42
Ärende:

Nämndsinitiativ (V), MN-2021-1474, MNN-2021-38

Voteringslist(or)
Votering § 42
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
Jenny Bengtsson (SD), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X

5

X
X
X
4

0
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