1

Malmö stad

Miljönämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-03-23 kl. 15:30-18:36

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)
Tobias Petersson (V) §§43-53
Lars Myllenberg (M)
Håkan Ask (SD)
Jan Olof Håkan Andersson (SD)
Gunilla Ryd (V) §§54-55 ersätter Tobias Petersson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Wilfredo Salinas Yancunta (S)
Susanne Andreasson Leth (S) §§43-53
Leakim Eventhén (L)
Gunilla Ryd (V) §§43-53
Bill Jönsson (M)
Max Gnipping (C)
Jenny Bengtsson (SD)
Oscar Andersson (SD)

Övriga närvarande

Rebecka Persson (Miljödirektör)
Ola Gustafsson (Avdelningschef)
Mathias de Maré (Avdelningschef)
Olof Liungman (Avdelningschef)
Håkan Nilsson (Ekonomichef)
Malin Sandström (Enhetschef)
Pernilla Hedin (Enhetschef) §§43-49
Cornelia Englén (Enhetschef)
Sofie Holmkvist (Enhetschef)
Emelie Andersson (Nämndsekreterare)
Aleksandra Nattlund Palmén (Stadsjurist)
Gunilla Andersson (Personalrepresentant, SACO)
Emma Börjesson (Personalrepresentant, Vision)
Anna Wagrowski (Utredare) §49
Theresia Mathiasson (Komunikatör) §50

Utses att justera

Helena Grahn

Underskrifter

Sekreterare

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

Emelie Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Simon Chrisander
Justerande

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

Helena Grahn

…………………………………
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Justeringen

2021-03-30

Protokollet omfattar

§§43-55
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ÄRENDELISTA
§43
§44
§45
§46
§47
§48
§49
§50
§51
§52
§53
§54
§55

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 - mars 2021
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - mars 2021
Redovisning av delegerade beslut - mars 2021
Information om EU:s gröna giv - Green Deal
Miljödirektören informerar
Yttrande över remiss från stadsrevisionen om granskning av digitalisering, MN2020-11630
Remiss från stadsbyggnadsnämnden om Planprogram för Sofielund, MN-20203174
Förlängning av nuvarande Leaderperiod till och med 2022, MN-2021-1274
Förslag till ändringar i stadgar för Malmö stads föreningspris för ideella insatser
för en hållbar stad, MN-2021-2594
Miljölägeskonferens 2021-06-10
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§

43

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
30 mars 2021. Skriftliga reservationer och särskilda yttranden ska lämnas in senast klockan
12.00 den 29 mars 2021.
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§

44

Beslut

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.
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§

45

Beslut

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner.
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§

46

Anmälan av inkomna skrivelser - mars 2021

MNN-2021-39
Beslut

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

















KF 210204 § 36 Återrapportering uppdrag budget 2020
KF 210204 § 37 Utvärdering av Malmö stads donation till Malmö universitet
gällande gästprofessur med muntlig reservation (SD)
KF 210204 § 41 Mötes- och resepolicy Malmö stad, med riktlinjer med skriftlig
reservation (M) och muntlig reservation (C) (V) och (SD)
KF 210204 § 42 Förmånscykel Malmö stad med muntlig reservation (V) och (SD)
KF 210204 § 43 Motion av Anders Skans om färre flygresor med muntlig
reservation (V) och (MP)
KF 210204 § 44 Motion av Måns Berger om hållbarhetsanalys inför alla beslut med
muntlig reservation (MP) och (SD)
KF 210204 § 54 Valförslag och avsägelser
KS 210210 § 60 Nämndsinitiativ om stödpaket för Malmös företag med anledning
av rådande pandemi med skriftlig reservation (M) och (C)
KS 210210 § 62 ICLEI världskongress 2021-2022 - Förändring av tidplan och
genomförande
KSAU 210125 § 24 Utseende av dataskyddsombud
KSAU 210125 § 27 Remiss från Segeåns vattendragsförbund och vatternråd om
förslag till nytt samarbetsavtal 2022-2033
KSAU 210201 § 38 Remiss från Naturvårdsverket samråd enligt Esbokonventionen
KSAU 210222 § 77 Kommunens rapportering av Vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram 2016-2021 för vatten
210204 § 49 Motion av Måns Berger om klimatanpassning med muntlig reservation
(V) och (MP)
KF 210121 § 14 Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund
om miljöpris inkl reservationer (M) och (C)
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§

47

Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - mars 2021

MNN-2021-40
Beslut

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





Samverkansgruppen 210120 Protokoll
Samverkansgruppen 210122 Protokoll
Samverkansgruppen 210127 Protokoll
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§

48

Redovisning av delegerade beslut - mars 2021

MNN-2021-41
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.
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 ett särskilt yttrande, bilaga
48.
Beslutsunderlag








Delegationslista ordförande Dg 1.1
Delegationslista administrativa ärenden
Delegationslista detaljplaner och bygglov
Delegationslista ansökningar
Delegationslista övriga
Delegationslista yttrande övrigt
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§

49

Information om EU:s gröna giv - Green Deal

Sammanfattning

Anna Wagrowski, utredare, informerar nämnden om EU:s gröna giv – Green deal.
Beslut

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

50

Miljödirektören informerar

MNN-2021-4
Sammanfattning

Rebecka Persson, miljödirektör, informerar nämnden om:




Beslut

Lägesrapport kring Covid -19 med uppdatering avseende trängseltillsynen,
vitesförelägganden, nya Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter
och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen samt om beslut om fortsatt ersättning till kommunerna
för trängseltillsynen.
Information om ny stadsutvecklingswebb samt visning av websidan av Theresia
Mathiasson, kommunikatör.
Information om sekretess och hantering av handlingar innehållande
sekretessuppgifter av Aleksandra Nattlund Palmén, stadsjurist.

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

51

Yttrande över remiss från stadsrevisionen om granskning av
digitalisering, MN-2020-11630

MNN-2021-42
Sammanfattning

Konsultföretaget PwC har på uppdrag av stadsrevisionen granskat hur kommunen arbetar
med digitalisering, med utgångspunkt i det kommunövergripande styrdokumentet ”Det
digitala Malmö 2017-2022”. Syftet med granskningen har varit att bedöma om miljönämnden
säkerställer att det finns en ändamålsenlig styrning, hantering och uppföljning av
digitaliseringsprojekt som syftar till effektivisering. För miljönämndens del har
införandeprojektet för EDP Vision miljö granskats, och bedömningen är att miljönämnden
har säkerställt kriterierna ovan. Nämnden har fått rekommendationer för det fortsatta arbetet
med digitalisering, och redovisar i yttrandet de åtgärder som nämnden avser att vidta med
anledning av detta, samt när dessa förväntas vara genomförda.
Beslut

1. Miljönämnden svarar på stadsrevisionens 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 § 51.
Yrkanden

Helena Grahn (M) yrkar att följande tillägg ska skrivas in i inledningen i miljönämndens
yttrande:
”Miljönämnden ska ta fram en digitaliseringsstrategi med tillhörande handlingsplan under
2021. Strategin och handlingsplan kommer att vara tydligt kopplade till styrdokumentet “Det
digitala Malmö” och de årliga handlingsplaner som stadskontoret tar fram. Strategin och
handlingsplanen kommer även att ta avstamp i att kommunfullmäktigemålet om att ligga i
framkant i den digitala utvecklingen och att understödja nämndens fortsatta
digitaliseringsarbete. Strategi och handlingsplan kommer behandla nämndens framtida arbete
med systematiska riskanalyser, kontinuerliga uppföljningar och nyttoanalyser.”
Ordförande Simon Chrisander (L) yrkar avslag på Helena Grahns yrkande och bifall till
förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden bifaller förvaltnignens
förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Beslutsunderlag
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G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-03-23
Bilaga 1 Missiv Granskning av digitalisering, SR-2020-85
Bilaga 2 PwCs rapport Granskning av digitalisering Malmö stad, december 2020
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§

52

Remiss från stadsbyggnadsnämnden om Planprogram för
Sofielund, MN-2020-3174

MNN-2021-44
Sammanfattning

Syftet med planprogrammet är att undersöka hur Sofielunds verksamhetsområde ska
utvecklas för att bäst stödja Malmös fortsatta utveckling fram till år 2040. Förslaget till
målbild blev att utveckla området till Malmös kultur-, fritids- och näringslivscentrum och att
bostäder inte tillåts inom planområdet. Miljönämnden berörs framför allt av frågan om hur
en framtida utveckling kan ske i samklang med de tillståndspliktiga verksamheternas
utvecklingsmöjligheter samt vilka kompletterande verksamheter som är lämpliga i närheten av
dessa. Andra frågor som berör miljönämnden är arbetet med kulturljudzonen och Tryggare
Malmö. Miljönämnden är positivt inställd till planprogrammet men föreslår några
förtydliganden.
Beslut

1. Miljönämnden tillstyrker förslaget till planprogram 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 ett särskilt yttrande, bilaga 52 a.
Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD)
och Oscar Andersson (SD) meddelar att de avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga
52 b.
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att han avser inkomma
med ett särskilt yttrande, bilaga 52 c.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag










G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-03-23
Lokaliseringskarta
Pp 6053 Planprogram samråd
Kulturhistoriskt underlag för planprogram
SBN 200326 §90b särskilt yttrande Miljöpartiet de Gröna
SBN 210121 §20b särskilt yttrande Miljöpartiet de Gröna
SBN 200326 §90a särskilt yttrande Moderaterna och Centerpartiet
SBN 210121 §20a särskilt yttrande Sverigedemokraterna
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§

53

Förlängning av nuvarande Leaderperiod till och med 2022, MN2021-1274

MNN-2021-45
Sammanfattning

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett projektstöd med finansiering från de
europeiska struktur- och investeringsfonderna. Föreningar, företag, organisationer och
myndigheter kan söka projektstöd inom lokalt ledd utveckling för att främja utvecklingen i
sitt leaderområde. Malmö stad har sedan år 2008 varit en del av Leader Söderslätt.
Leaderprojekten är indelad i perioder och den senaste perioden sträckte sig enligt den
ursprungliga planen till och med år 2020. På grund av pandemin har den nuvarande perioden
förlängts till och med år 2022. En förutsättning för att Malmö stad ska kunna medverka i den
utökade projektperioden är att staden medfinansierar förlängningen av projektet med 286 182
kr för år 2021 respektive år 2022, alltså totalt 572 364 kr. Regeringens beslut att förlänga
leaderperioden kom efter att miljönämnden beslutat om sin budget för 2021. Därför föreslår
miljönämnden att kommunstyrelsen bidrar med den kommunala medfinansieringen genom
kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att kommunstyrelsen står för
medfinansieringen av förlängningen av programperioden för Leader Söderslätt med
286 182 kronor för år 2021 och 286 182 kronor för år 2022 genom
kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) och Lars
Gnipping (C) meddelar att de avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga 53.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-03-23
Bilaga 1 Sammanställning halvtidsundersökning Leader Söderslätt
Bilaga 2 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-19 § 427
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§

54

Förslag till ändringar i stadgar för Malmö stads föreningspris
för ideella insatser för en hållbar stad, MN-2021-2594

MNN-2021-46
Sammanfattning

Malmö stad delar årligen ut två priser inom miljö- och hållbarhetsområdet, ett riktat mot
näringslivet och ett riktat mot föreningslivet. Ramarna för dessa priser återfinns i Stadgar för
Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad. Stadgarna saknar en
definition av begreppet ideella insatser och vidare råder det oklarheter kring hur förändringar
av stadgarna ska ske. Med anledning av ovanstående föreslår miljönämnden förändringar i
stadgarna.
Beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
följande definition av begreppet ideella insatser i Stadgar för Malmö stads föreningspris för
ideella insatser för en hållbar stad:
Med ideella insatser menas insatser som till största delen, och minst till hälften, består
av ideellt arbete. Ideellt arbete innebär att





arbetsinsatsen i första hand inte grundar sig på avtal utan bygger på en frivillig
intressegrund,
arbetsinsatsen i huvudsak inte görs av personliga skäl,
arbetet utförs inom en ideell verksamhet,
det ideella arbetet är i huvudsak obetalt.

2. Miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att
införa följande bestämmelse i aktuella stadgar:
Beslut om ändring av stadgarna fattas av kommunfullmäktige på initiativ av
miljönämnden.
3. Miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
utformning av stadgarna enligt bilaga 1.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-03-23
Bilaga 1 Stadgar för Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar
stad
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§

55

Miljölägeskonferens 2021-06-10

Sammanfattning

Den 10 juni 2021 hålls en digital miljölägeskonferens då Miljöprogram för Malmö stad 20092020 slutredovisas för förtroendevalda och tjänstepersoner. En inbjudan med anmälningslänk
kommer att skickas ut under våren.
Beslut

1. Miljönämnden erbjuder ledamöter och ersättare i miljönämnden att delta på
miljölägeskonferensen den 10 juni 2021.
2. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår i förekommande fall.

