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Malmö stad

Miljönämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-12-14 kl. 15:30

Plats

Miljöförvaltningen Bergsgatan 17

Ordförande

Simon Chrisander (L)

Ledamöter

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

Ersättare

Wilfredo Salinas Yancunta (S)
Susanne Andreasson Leth (S)
Leakim Eventhén (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Gunilla Ryd (V)
Bill Jönsson (M)
Max Gnipping (C)
Jenny Bengtsson (SD)
Oscar Andersson (SD)

Övriga deltagare

Rebecka Persson, Miljödirektör
Håkan Nilsson, Ekonomichef
Malin Sandström, Enhetschef
Mathias de Maré, Avdelningschef
Pernilla Hedin, Enhetschef
Sofie Holmkvist, Avdelningschef
Ola Gustafsson, Avdelningschef
Cornelia Englén, Kanslichef
Aleksandra Nattlund Palmén, Stadsjurist
Carina Jansson, Nämndsekreterare

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Carina Jansson (carina.jansson2@malmo.se)
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1.

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Förslag till beslut

1. Miljönämnden utser Helena Grahn att jämte ordföranden justera dagens protokoll
tisdagen den 21 december 2021. Skriftliga reservationer och särskilda yttranden ska
lämnas in senast klockan 12.00 måndagen 20 december 2021.

2.

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.

3.

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner.

4.

Information - Återkoppling av miljöförvaltningens resultat i
medarbetarenkät

Förslag till beslut

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

5.

Rapport Kvävedioxid vid förskolor och skolor i Malmö 2020/2021,
MN-2020-10498

MNN-2021-189
Sammanfattning

Rapporten redovisar kvävedioxidhalter vid samtliga cirka 400 förskole- och skolenheter i
Malmö. Kartläggningen, som är ett led i arbetet med att säkerställa luftkvaliteten för en
känslig grupp i samhället, visar att luftkvaliteten på förskolor och skolor i Malmö är bra och
det nationella miljömål där årsmedelvärdet av kvävedioxid skall begränsas till 20 µg/m3 till år
2020 klarades vid samtliga förskole- och skolenheter i Malmö. Dock har flertalet av dessa
enheter en utemiljö där kvävedioxidhalten överstiger WHO:s nya rekommendationer för
luftkvalitet.
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Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten och uppdrar åt miljöförvaltningen att använda
rapporten som underlag i tillsynsarbetet samt som underlag för det fortsatta arbetet
med att förbättra luftkvaliteten i Malmö.
Beslutsunderlag



6.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14
Bilaga 1 – Rapport Kvävedioxid vid förskolor och skolor i Malmö 2020-2021
Anmälan av inkomna skrivelser - december 2021

MNN-2021-183
Förslag till beslut

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













7.

KF 211028 § 303 Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad
KF 211028 § 306 Motion (SD) nolltolerans mot våld och hot
KF 211028 § 307 Motion (C) Förbättra Malmös företagsklimat
KF 211028 § 310 Motion (C) om att bygga mer i trä
KF 211028 § 321 Delårsrapport 2021
KS 211027 § 369 Remiss miljödepart skydd av arter (SOU 2021-51)
KS 211110 § 379 Remiss miljödepart en rättsäker vindkraft (SOU 2021-53)
KS 211110 § 393 Miljöredovisning 2020 - Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
KS 211110 § 394 Slutrapport rev miljöbilsstrategi Malmö stad 2017-2020
KS 211110 § 396 Riktlinjer för förmånscykel i Malmö stad
KSAU 211108 § 643 Val- och röstningslokaler 2022
KSAU 211122 § 677 PM Ändringar i stöd till sanering av förorenade områden
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - december 2021

MNN-2021-182
Förslag till beslut

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



Samverkansprotokoll 211103
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8.

Samverkansprotokoll 211108 (extra samverkan)
Samverkansprotokoll 211115 (extra samverkan)
Samverkansprotokoll 211115
Redovisning av delegerade beslut - december 2021, MN 2021-18

MNN-2021-184
Sammanfattning

Miljönämnden har i delegationsordning överlåtit beslutanderätten till ordförande, presidiet,
vice ordförande och tjänstepersoner samt beslutat att beslut som fattas med delegation ska
redovisad för nämnden. Redovisningen innebär inte att miljönämnden omprövar eller
fastställer besluten.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag





9.

Delegationslista administrativa ärenden
Delegationslista avtal
Delegationslista yttrande övriga
Delegationslista övriga
Miljödirektören informerar - december 2021

MNN-2021-181
Förslag till beslut

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

10.

Remiss från Miljödepartementet om Naturvårdsverkets rapport –
uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska
lagstiftningen, MN-2021-9471

MNN-2021-177
Sammanfattning

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur artikel 22 om bioavfall i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG, direktivet, kan implementeras i den
svenska lagstiftningen. Miljönämnden har fått tillfälle att yttra sig över Naturvårdsverkets
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förslag. Miljönämnden ställer sig generellt positiv till utredningens förslag om ökade krav på
materialåteranvändning och utsortering av bioavfall med hänsyn till den ökade miljönyttan
det tillför. Naturvårdsverkets förslag främjar den cirkulära ekonomin i stort men
miljönämnden anser att rapporten inte redovisar alla konsekvenser som direktivet medför.
Nämnden ser ett behov av flera förtydliganden, vilka redovisas i ärendet. Miljönämnden
bedömer även att förslagen kan medföra en ökad administrativ belastning på
tillsynsmyndigheterna. Strängare krav vad gäller bioavfall kommer med största sannolikhet
även medföra ett ökat tillsynsbehov vad gäller livsmedelsverksamheter.
Svar till Kommunstyrelsen senast 2021-12-15, STK-2021-1311.
Förslag till beslut

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




11.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14
Bilaga 1 – Uppdrag att föreslå genomförande artikel 22 om bioavfall EUparlamentets och rådets direktiv
Remiss från Näringsdepartementet – Vägen mot fossiloberoende
jordbruk (SOU 2021:67), MN-2021-10722

MNN-2021-179
Sammanfattning

Miljönämnden har fått den statliga utredningen, Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU
2021:67), på remiss från kommunstyrelsen. Den innehåller flera förslag som syftar till att
minska jordbrukets klimatpåverkan, däribland att den återbetalning av dieselskatt som jord-,
skogs- och vattenbruket kan ansöka om fasas ut, att en biopremie för rena biodrivmedel
införs samt att den befintliga klimatpremien utvidgas. Miljönämnden tillstyrker utredningens
förslag.
Svar till Kommunstyrelsen senast 2021-12-15, STK-2021-1495.
Förslag till beslut

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



12.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14 rev
Bilaga 1 – Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU 2021 67)
Remiss från Livsmedelsverket – Förslag till ny modell för
fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad
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offentlig kontroll, mn-2021-9750
MNN-2021-175
Sammanfattning

Miljönämnden välkomnar Livsmedelsverkets nya förslag på riskklassningsmodell, men anser
att den nya riskklassningsmodellen tillsammans med efterhandsdebitering kan skapa stora
utmaningar för kontrollmyndigheterna. Kontrollbehov bestäms utifrån en frekvens men
debitering sker utifrån tidsåtgången för besöket. Miljönämnden ser därmed en risk att
företagens incitament ur ekonomisk synvinkel kommer att vara att hålla kontrollen så kort
som möjligt. Miljönämnden ser även en risk med att minska kontrollen i sista led då relevanta
lagstiftningsområden inte kommer att kontrolleras. Många verksamheter får enligt den nya
modellen kontroller mer sällan. Miljönämnden bedömer vidare att modellen är alltför
komplex och detaljerad vilket innebär att riskklassningen av företagen kommer bli
tidskrävande. Modellen behöver därför förtydligas hur den ökade tidsåtgången för
administration vid införande och upprätthållande av modellen ska finansieras.
Svar till Livsmedelsverket för direktbesvarande senast 2021-12-31, Dnr 2020-01137.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden svarar på Livsmedelsverkets remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande.
Beslutsunderlag




13.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14
Bilaga 1 - Livsmedelsverkets remiss fastställande av kontrollfrekvens
Bilaga 2 - Tabell aktiviteter
Remiss från Livsmedelsverket – Föreskrifter och allmänna råd om
kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll, MN-2021-9751

MNN-2021-176
Sammanfattning

Miljönämnden är positiv till att Livsmedelsverket föreslår en föreskrift för att fastställa
kontroll-frekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll. Detta ger förutsättningar för
en mer likriktad livsmedelskontroll, vilket är viktigt både lokalt och nationellt. Miljönämnden
anser dock att det inte är tillräckligt att det anges som allmänt råd att Livsmedelsverkets
modell bör följas, utan att detta istället bör föras in som ett ska-krav i själva föreskriften.
Miljönämnden anser vidare att kontrollfrekvensen ska fastställas i samband med första
kontrollen efter registrering, och inte som det föreslås i samband med eller i nära anslutning
till att en verksamhet registreras.
Svar till Livsmedelsverket för direktbesvarande senast 2021-12-31, Dnr 2021-02501.
Förslag till beslut

Miljönämnden svarar på Livsmedelsverkets remiss enligt förvaltningens förslag till yttrande.
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Beslutsunderlag




14.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14
Bilaga 1 - Konsekvensutredn Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter och
allmänna råd
Bilaga 2 - Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd
Remiss från Region Skåne – Regional transportinfrastrukturplan för
Skåne 2022–2033, MN-2021-10604

MNN-2021-178
Sammanfattning

Enligt den regionala transportinfrastrukturplanen ska åtgärder som främjar resor med
kollektivtrafik och med cykel samt åtgärder som bidrar till att öka valmöjligheterna till
hållbara trafikslag prioriteras. Miljönämnden anser att det är positivt med föreslagen
finansieringsmodell för cykel, men kommunernas roll i prioriteringsarbetet behöver stärkas.
Miljönämnden anser att Öresundsmetron bör lyftas fram tydligare i planen för att avlasta
järnvägen.
Svar till Kommunstyrelsen senast 2021-12-16, STK-2021-1507.
Förslag till beslut

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



15.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14
Bilaga 1 - Remiss Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033
Remiss från stadsbyggnadsnämnden –
Bostadsförsörjningsprogram 2022–2026, MN-2021-9200

MNN-2021-186
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har översänt förslag till Bostadsförsörjningsprogram 2022–2026 till
bland annat miljönämnden för yttrande. Miljönämnden anser att programmet i stora delar är
väl utformat men vill att miljö- och hälsoperspektivet betonas i större utsträckning i vissa
delar, till exempel i avsnittet om nyproduktion av bostäder samt det befintliga
bostadsbeståndet.
Svar till stadsbyggnadsnämnden senast 2021-12-23, SBN-2021-963.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden svarar på stadsbyggnadsnämndens remiss enligt förvaltningens förslag
till yttrande.
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Beslutsunderlag



16.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14
Bilaga 1 - Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026
Upphandlingsplan 2022–2023, MN-2021-7949

MNN-2021-190
Sammanfattning

I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2022 – 2023 för miljönämnden. I budget
2018 beslutade kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik,
planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt behov av innovativa
inköpslösningar. Denna plan ligger till grund för stadens gemensamma planering av
strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken kommer att antas i kommunstyrelsen årligen med
start 2022.
Svar till Kommunstyrelsen, STK-2021-1083.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner förslag till Upphandlingsplan 2022 – 2023.
Beslutsunderlag



17.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14
Bilaga 1 - Upphandlingsplan 2022 – 2023
Revidering av miljönämndens reglemente inför organisatorisk flytt
av konsumentrådgivning till servicenämnden, MN-2021-10828

MNN-2021-191
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2017 att uppdra åt kommunstyrelsen att inrätta ett
kommungemensamt kontaktcenter som organisatoriskt ska tillhöra Malmö stads
servicenämnd. I genomförd utredning föreslås att konsumentrådgivningen är en verksamhet
som ska flyttas till kommungemensamt kontaktcenter. Utifrån förstudien ser
miljöförvaltningen och serviceförvaltningen att det är lämpligt att föra över
konsumentrådgivningen till serviceförvaltningens kontaktcenter från och med den 1 januari
2022. Miljönämnden föreslår därför en ny lydelse i reglemente för Malmö miljönämnd 3 §
Särskilda rådgivnings- och vägledningsuppgifter.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i § 3
reglemente för Malmö miljönämnd. Miljönämnden ansvarar för kommunens
konsumentvägledning, energi- och klimatrådgivning samt arbete med Fairtrade City.
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2. Miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringen ska gälla från
och med den 1 januari 2022.
Beslutsunderlag



18.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14
Bilaga 1 – Reglemente för Malmö miljönämnd
Överföring av kommunbidrag till servicenämnden med anledning av
organisatorisk förändring för konsumentrådgivningen, MN-20217135

MNN-2021-192
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2017 att uppdra åt kommunstyrelsen att inrätta ett
kommungemensamt kontaktcenter som organisatoriskt ska tillhöra Malmö stads
servicenämnd. Konsumentrådgivningen är en sådan verksamhet som ska tillhöra
kontaktcenter. Då den idag är en del av miljönämndens uppdrag ska den överföras till
servicenämnden från och med den 1 januari 2022. Konsumentrådgivningens verksamhet är i
sin helhet finansierad av miljönämndens kommunbidrag. I samband med att
konsumentrådgivningens organisatoriska tillhörighet övergår till servicenämnden föreslår
miljönämnden att 1 410 000,00 kronor av miljönämndens kommunbidrag förs över från
miljönämnden till servicenämnden. Beloppet motsvarar kostnaden för två heltidstjänster
inklusive overheadkostnader.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att 1 410 000,00 kronor av miljönämndens
kommunbidrag förs över från miljönämnden till servicenämnden med anledning av
att konsumentrådgivningen från och med den 1 januari 2022 ska utföras inom ramen
för servicenämndens uppdrag.
Beslutsunderlag


19.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12 14
Revidering av miljönämndens riktlinjer för ekonomisk styrning, MN2020-9940

MNN-2021-193
Sammanfattning

Riktlinjer för ekonomisk styrning beskriver ansvars- och befogenhetsfördelningen mellan
nämnd och dess förvaltning. Anders Skans (V) föreslog i februari 2020 i en motion ”att
kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram nya regelverk för alla nämndernas internbudgetar,
där politiska beslut avgör fördelningen av de ekonomiska resurserna”. Kommunfullmäktige
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beslutade att respektive nämnd ska besluta om detaljnivå för nämndsbudgeten samt principer
för fördelning av de ekonomiska resurserna utifrån nämndens verksamhet, organisation och
styrning i sina respektive interna riktlinjer för ekonomisk styrning.
Miljönämnden uppdaterar därför sina riktlinjer på så sätt att de ekonomiska ramarna ska
fördelas per avdelning och redovisas i relation till föregående års budget. Förändringen gäller
från och med år 2022.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden beslutar att lägga till följande i miljönämndens riktlinjer för ekonomisk
styrning under rubriken Nämndsbudget (sidan 4): ”De ekonomiska ramarna ska
fördelas per avdelning och redovisas i relation till föregående års budget.”
2. Miljönämnden beslutar att förändringen ska gälla från och med nämndsbudgeten för
år 2022.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14
Bilaga 1 – Riktlinjer för ekonomisk styrning

