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Malmö stad
Miljönämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-12-14 kl 15:30-18:35

Plats

Miljöförvaltningen Bergsgatan 17

Utses att justera

Helena Grahn

Justeringen

2021-12-21

Protokollet omfattar

§§207-225

Underskrifter

Sekreterare
Carina Jansson (carina.jansson2@malmo.se)
Ordförande

Justerande

Simon Chrisander

Helena Grahn

Beslutande ledamöter
Simon Chrisander (L) (Ordförande)
Arwin Sohrabi (S) (Vice ordförande)
Helena Grahn (M) (Andre vice ordförande)
Johanna Axerup (S)
Sten Dahlvid (S)
Tobias Petersson (V)
Lars Myllenberg (M)
Håkan Ask (SD)
Jan Olof Håkan Andersson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Wilfredo Salinas Yancunta (S)
Susanne Andreasson Leth (S)
Leakim Eventhén (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Gunilla Ryd (V)
Jenny Bengtsson (SD)
Övriga närvarande
Rebecka Persson (Miljödirektör)
Håkan Nilsson (Ekonomichef)
Mathias de Maré (Avdelningschef)
Pernilla Hedin (Enhetschef)
Sofie Holmkvist (Avdelningschef)
Ola Gustafsson (Avdelningschef)
Cornelia Englén (Kanslichef)
Aleksandra Nattlund Palmén (Stadsjurist)
Carina Jansson (Nämndsekreterare)
Gunilla Andersson (SACO)
Emma Börjesson (Vision)
Henric Nilsson (Enhetschef) §211
Arvid Nordland (Enhetschef) §218
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ÄRENDELISTA
§207
§208
§209
§210
§211
§212
§213
§214
§215
§216

§217
§218
§219
§220
§221
§222
§223
§224
§225

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet
Fråga om närvarorätt för personalföreträdare
Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner
Information - Återkoppling av miljöförvaltningens resultat i
medarbetarenkät
Rapport Kvävedioxid vid förskolor och skolor i Malmö 2020/2021, MN2020-10498
Anmälan av inkomna skrivelser - december 2021
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - december 2021
Redovisning av delegerade beslut - december 2021, MN 2021-18
Miljödirektören informerar - december 2021
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-20219471
Remiss från Näringsdepartementet – Vägen mot fossiloberoende jordbruk
(SOU 2021:67), MN-2021-10722
Remiss från Livsmedelsverket – Förslag till ny modell för fastställande av
kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll, MN-20219750
Remiss från Livsmedelsverket – Föreskrifter och allmänna råd om
kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll, MN-2021-9751
Remiss från Region Skåne – Regional transportinfrastrukturplan för Skåne
2022–2033, MN-2021-10604
Remiss från stadsbyggnadsnämnden – Bostadsförsörjningsprogram 2022–
2026, MN-2021-9200
Upphandlingsplan 2022–2023, MN-2021-7949
Revidering av miljönämndens reglemente inför organisatorisk flytt av
konsumentrådgivning till servicenämnden
Överföring av kommunbidrag till servicenämnden med anledning av
organisatorisk förändring för konsumentrådgivningen, MN-2021-7135
Revidering av miljönämndens riktlinjer för ekonomisk styrning, MN-20209940
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§

207

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av
protokollet

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.
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§

208

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

Beslut
1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.
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§

209

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner

Beslut
1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner.
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§

210

Information - Återkoppling av miljöförvaltningens resultat i
medarbetarenkät

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

211

MNN-2021-189

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

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.
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.
Beslutet skickas till
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Servicenämnden
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14

Bilaga 1 – Rapport Kvävedioxid vid förskolor och skolor i Malmö 2020-2021
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§

212

Anmälan av inkomna skrivelser - december 2021

MNN-2021-183
Beslut
1. Miljönämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser till handlingarna.
Beslutsunderlag

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
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§

213

MNN-2021-182

Anmälan av upprättade och utgående skrivelser december 2021

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

Samverkansprotokoll 211103

Samverkansprotokoll 211108 (extra samverkan)

Samverkansprotokoll 211115 (extra samverkan)

Samverkansprotokoll 211115
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§

214

MNN-2021-184

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

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.
Beslut
1. Miljönämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag

Delegationslista administrativa ärenden

Delegationslista avtal

Delegationslista yttrande övriga

Delegationslista övriga
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§

215

Miljödirektören informerar - december 2021

MNN-2021-181
Sammanfattning
Rebecka Persson, miljödirektör, tillsammans med Sofie Holmkvist, avdelningschef, Mathias
de Maré, avdelningschef, Ola Gustafsson, avdelningschef samt Pernilla Hedin, HR-chef
informerar miljönämnden om:







Ärenden i media om bland annat beslagtaget japanskt godis som ej är tillåtet att sälja
i Sverige.
Trygghetsberedningens besök i Malmö
Möte med Miljödepartementet, bland annat diskuterade hantering om
miljöbrott samt remisshantering.
Länsstyrelsens kommande tillsynsbesök under 2022.
Omorganisationen på miljöstrategiska avdelningen (MSA) från 4 till 3 enheter.
Ärende om BRF Taxeringsrevisorn 2 kring den nya fastighetsägarens tillträdesdag.

Beslut


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

216

MNN-2021-177

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

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

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14

Bilaga 1 – Uppdrag att föreslå genomförande artikel 22 om bioavfall EUparlamentets och rådets direktiv
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§

217

MNN-2021-179

Remiss från Näringsdepartementet – Vägen mot
fossiloberoende jordbruk (SOU 2021:67), MN-2021-10722

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.
Beslut
1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsens remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) meddelar att de avser att inkomma med en skriftlig reservation, bilaga
§ 217 a.
Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD) meddelar att de avser
att inkomma med en skriftlig reservation, bilaga 217 b.
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att han avser inkomma med ett särskilt
yttrande, bilaga 217 c.

Yrkanden
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) yrkar:
"Att miljönämnden avstyrker förvaltningens förslag till yttrande i sin helhet då utredningen
ej är förankrad i verkligheten."
Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD) yrkar:
Att stödja Moderaternas yrkande att avstyrka förslaget till yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden Simon Chrisander (L) ställer de två förslagen mot varandra och finner att miljönämnden bifaller
förvaltningens förslag till yttrande.
Omröstning begärs.
Med 5 ja-röster för förvaltningens förslag till yttrande och 4 nej-röster för Helena Grahns (M)
avslagsyrkande finner ordföranden att miljönämnden bifaller förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14 rev

Bilaga 1 – Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU 2021 67)
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Reservation

Miljönämnden 2021-12-14
Ärende 11: Remiss från Näringsdepartementet – Vägen mot fossiloberoende
jordbruk (SOU 2021:67), MN-2021-10722

Utredningen föreslår åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett
fossiloberoende jordbruk. Syftet med utredningen har varit att ta fram förslag som
både bidrar till målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja och klimatmålen.
Moderaterna anser att det är bra att utredningen tittar på åtgärder som kan öka
konkurrenskraften på ett miljövänligt sätt, men menar att förslagen saknar
förankring.
I utredningen konstaterar man att till 2030 måste biodrivmedel användas i
befintliga arbetsmaskiner, då inga större arbetsmaskiner som drivs med förnybara
drivmedel, el eller dylikt finns. Ett av förslagen i utredningen är att ta bort
återbetalningen av dieselskatt och ersätta det med ett avdrag som minskar skatten
för jordbrukare, oberoende av hur mycket diesel som köpts. Alla sådana ändringar
riskerar att snedvrida konkurrensen för lantbrukare som anpassat sig efter
gällande regler. Förslaget kan påverka användandet av olja men kan även göra att
mekanisk bearbetning ersättas med kemisk i större utsträckning än idag.
Det viktigaste är dock att konkurrenskraften för svenskt jordbruk inte försämras
ytterligare genom denna åtgärd. Då riskerar vi att våra svenska lantbruk blir
utkonkurrerade av importvaror som producerats med andra metoder, där fossila
bränslen och i Sverige förbjudna insatsmedel använts i högre grad.
Återbetalningen av dieselskatten är till för att kompensera de svenska jordbruken
för de högre skatterna och därmed den sämre konkurrenskraften. Att försämra
konkurrenskraften utan att förbättra miljön innebär att mer produktion flyttar
utomlands till ställen med sämre standard, vilket strider mot generationsmålet
eftersom vi exporterar miljöproblem.
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Redan idag är det bekymmersamt med stora prisökningar på energi och andra
insatsvaror som behövs i jordbruket. Det måste ligga i stadens intresse att kunna
upphandla svenskproducerade livsmedel även i framtiden.
Förslaget i sig innebär inte några ökade intäkter för jordbruket. Syftet är ju att
underlätta en övergång till fossiloberoende och kompensera för kostnaderna.
Det viktigaste är att konkurrenskraften inte försämras ytterligare av nya pålagor
och ökade kostnader som inte ersätts. Då riskerar vi svenskt jordbruk.
Ett avdrag är bra men kräver att det finns inkomster att dra av. Som det ser ut idag
går branschen back utan EU-stöden.
Premien för biodrivmedel måste vara väldigt hög för att göra biodrivmedel
intressanta, då de är dyrare än fossil energi i dagsläget. Vissa kan man inte köra
med vid kallare temperaturer, de har lagringsproblem och sotar igen motorerna.
Premien måste också gå till förbrukaren och inte till tillverkaren. Biogas- och
gödselgasstöd är bra men kommer bara ett fåtal till gagn. Att hävda att det ökar
lönsamheten i branschen är direkt fel. Faktum är att inget av förslagen i
utredningen ökar branschens konkurrenskraft eller lönsamhet.
Hälften av maten som produceras i Sverige produceras i Skåne. Ingen av de
föreslagna åtgärderna ger någon positiv effekt för vare sig miljö eller lantbruk.
Tvärtom. Det kommer leda till sämre lönsamhet och minskad produktion. Att
fortsätta försämra villkoren jämfört med våra konkurrenter kommer obönhörligen
leda till att produktion flyttar utomlands. Med lite mer adekvata lösningar har
Malmö bra förutsättningar för att vara del i en grön omställning.
Moderaterna menar att förslaget borde avstyrkas i sin helhet. Då vårt yrkande inte
vann gehör inkommer vi härmed med en reservation.

Helena Grahn (M)

Lars Myllenberg (M)
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Reservation
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2021-10722

Remiss från Näringsdepartementet – Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU 2021:67)
Syftet med utredningen har varit att ta fram förslag som bidrar till både målet om en
konkurrenskraftig livsmedelskedja och klimatmålen som förbättrar drivmedels- och
livsmedelsberedskapen.
Utredningen föreslår bland annat att jordbrukare ska betala fullpris på diesel och att en extra skatt
införs på mineralgödsel.
Detta kommer att leda till att svenska jordbrukare kommer att få allt svårare att konkurrera på en
internationell marknad eftersom de inte fullt ut kompenseras för de ökade pålagorna. Risken är att
jobben försvinner utomlands och att det leder till en ökning av miljöutsläpp på annat håll.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-bifall till (m):s yrkande om att miljönämnden ska avstyrka remissen i sin helhet
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)
2021-12-14

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 yttrande
Särskilt yttrande, Miljö Nämnden 2021-12-14 Ärende MN-2021-10722. Remiss från
Näringsdepartementet - Vägen mot fossiloberoende jordbruk.
Generellt så tycker vi att MFs svar och resonemang är väldigt bra. Vi ser dock områden där stegen mot ett fossilfritt jordbruk bör gå snabbare och genomföras på ett bredare och mer holistiskt vis.
Det Svenska jordbruket, livsmedelsproduktionen och andra relaterade näringar står
för nära 14% av Sveriges totala utsläpp. Remissen lyfter flera goda åtgärder men
mer måste göras! Vi håller helt med förvaltningen i att namnet på remissen sätter ribban högt, dessvärre lever ej åtgärderna upp till vare sig planetens eller jordbrukets
behov och gränser.

Vi skulle vilja se:
 ett större holistiskt angreppssätt där åtgärder planeras för både fossiloberoende och ökad mångfald i odlingslandskapet och biologisk mångfald i landskapet.
 större satsningar på agroekologiska och ekologiska principer.
 utnyttjande av den minskade CAPen för omställning av svenskt jordbruksstöd.
 vi stödjer helt MFs påpekande om risken med att livsmedelsproduktionen
minskar till fördel för biodrivmedel - här måste staten påverka för att nyttan av
livsmedelsproduktion och ökad svensk självförsörjningsgrad värdesätts högre.
 MF lyfter avsaknaden av åtgärder gällande kvävemineralgödsel, här kan vi
bara understryka vikten av att genom förändrade styrmedel flytta produktion
från fossil-intensiva till ekologiska och agroekologiska alternativ. Utifrån ett EU
perspektiv så är framställandet av kvävegödsel ett av unionens femte största
utsläppsområden, här måste Sverige och EU sluta subventionera och omdirigera alla styrmedel från det fossilberoende jordbruket till det hållbara och CO2
lagrande.
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Vänsterpartiet
Genom bla ovan nämnda åtgärder kan vi skapa ett jordbruk som inte bara ger livskraft till landsbygden utan som även utgör en viktig beståndsdel i vårt gemensamma
klimatarbete.

För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd

Malmö 2021-12-14

Voteringslista
Malmö stad

Miljönämnden
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Mötesdatum
2021-12-14

Voteringslista: § 217
Ärende: Remiss från Näringsdepartementet – Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU
2021:67), MN-2021-10722, MNN-2021-179
Voteringslist(or)
§ 217 Vägen mot fossiloberoende jordbruk
Ledamot
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

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X

5

X
X
X
4

0
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§

218

MNN-2021-175

Remiss från Livsmedelsverket – Förslag till ny modell för
fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden
riskbaserad offentlig kontroll, MN-2021-9750

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

Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD) meddelar att de avser
att inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga 218 a.

Beslutet skickas till
Livsmedelsverket
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14

Bilaga 1 - Livsmedelsverkets remiss fastställande av kontrollfrekvens

Bilaga 2 - Tabell aktiviteter
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Särskilt yttrande
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2021-9750

Remiss från Livsmedelsverket – Förslag till ny modell för framställande av kontrollfrekvens
för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll
I detta ärende vill vi instämma i och förstärka den kritik som finns i tjänsteskrivelsen mot att införa
timdebitering/efterdebitering jämfört med nuvarande system med årsdebitering.
Timdebitering/efterdebitering har bland annat följande nackdelar:
Det leder till mer administration, risk att tiden för tillsynsbesöken blir en förhandlingsfråga och sämre
arbetsmiljö för inspektörerna när företagen får incitament för att korta ner besöken. Detta kan i sin
tur leda till att inspektörerna får minskad auktoritet och yrket sämre status.
Sammantaget blir det en mindre effektiv tillsyn som också drabbar företagen då mindre tillsyn
missgynnar de företag som sköter sig.
För att samhället ska fungera behövs kontroll, men det ska också vara lätt att göra rätt och att då
införa ett komplext system som ger sämre tillsyn är dubbelt fel.

För Sverigedemokraterna Malmö
Håkan Ask (SD)

Håkan Andersson (SD)

med instämmande av:

Jenny Bengtsson (SD)
2021-12-14

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

219

MNN-2021-176

Remiss från Livsmedelsverket – Föreskrifter och
allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad
offentlig kontroll, MN-2021-9751

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

Beslutet skickas till
Livsmedelsverket
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14

Bilaga 1 - Konsekvensutredn Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter och
allmänna råd

Bilaga 2 - Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd
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§

220

MNN-2021-178

Remiss från Region Skåne – Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033, MN2021-10604

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.
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 § 220 a.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14

Bilaga 1 - Remiss Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Särskilt yttrande, Miljö Nämnden 2021-12-14 Ärende MN-2021-10604. Remiss från
Region Skåne - Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033.

Vi instämmer med MF:s förslag till beslut då det lyfter vikten av att Öresundsmetron inkluderas i den regionala planeringen för att avlasta järnvägen. Vi instämmer med att det behövs en tydligt ställningstagande till
Öresundsmetron, då andra alternativ inte är realistiska ur ett klimat och
miljöperspektiv. Men vi saknar ett tydligare och bredare ställningstagande till förmån för en hållbar transportsektor. Vi ser att de reella klimatåtgärderna annars uteblir!
För att uppnå en omställning till en hållbar transportsektor vill vi lyfta behovet av:
 ett aktivt minskande av biltrafiken dvs. en tydligare minskning av individuell bilism.
 en lokal upprustning av bangård och yttre godsspår, vilket måste
prioriteras och vara fristående från planerade ny-investeringar
 prioritering av ytterligare spårbunden lokaltrafik till närliggande
kommun (Vellinge, Staffanstorp, Dalby osv).
 Cykelstråk/med supercykelväg till närliggande kommuner / kommunöverskridande stråk.
 Att verka för gratis kollektivtrafik, äldre/yngre med progressiv inkludering av alla.
 ökade satsningar på hållbar och utvidgad sjöfart, omlastning mellan
sjöfart och järnväg.
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Vänsterpartiet
För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd

Malmö 2021-12-14

27

§

221

MNN-2021-186

Remiss från stadsbyggnadsnämnden –
Bostadsförsörjningsprogram 2022–2026, MN-2021-9200

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

Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD) meddelar att de avser
att inkomma med en skriftlig reservation, bilaga 221 a.
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att han avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga 221 b.
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) meddelar att de avser att inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga
§ 221 c.

Yrkanden

Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD) yrkar:
att under rubriken Vision på sidan 7 stycke 6 i förslag till yttrande stryka ordet "tät" i texten.
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) yrkar:
att under rubriken Vision på sidan 7, stycke 6 i förslag till yttrande ersätts "höga byggnader i stationsnära lägen
till "tät bebyggelse i stationsnära lägen".

Beslutsgång

Ordföranden Simon Chrisander (L) finner att det finns tre förslag; förvaltningens förslag och två motförslag.
Ordföranden Simon Chrisander (L) ställer de tre förslagen mot varandra; Håkan Asks (SD) och Tobias Peterssons
(V) ändringsyrkande samt förvaltningens förslag och finner att miljönämnden beslutat enligt
förvaltningens liggande förslag.

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14

Bilaga 1 - Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026
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Reservation
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2021-9200

Remiss från stadsbyggnadsnämnden – Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026
Syftet med bostadsförsörjningsplanen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda
bostäder samt att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Att just skapa goda bostäder står i konflikt till att staden ska förtätas. Förtätningen leder till negativa
miljökonsekvenser för de boende i form av mindre grönyta, mer buller, sämre luft, mindre
ljusinsläpp, fler konfliktytor och en ökad belastning på ett redan överbelastat avloppssystem.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att stryka ordet ”tät” i följande mening som står i fjärde stycket i remissvaret:
Miljönämnden anser att det är positivt att det framtida bostadsbyggandet ska bidra till en nära, tät
och grön stad vilket samtidigt bidrar till minskad klimatpåverkan.
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)
2021-12-14

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

Reservation
Reservation Miljö Nämnden 2021-12-14 Ärende MN-2021-9200. Remiss från stadsbyggnadsnämned - Bostadsförsörjningsprogram 2022 - 2026.
Vi anser att MF:s förslag till svar lyfter flera viktiga aspekter, särskilt behovet av att
bostadsbyggande tydligt kopplas till stadens miljömål och även att omsorgsfulla renoveringar av det befintliga bostadsbeståndet inte behöver resultera i signifikanta hyreshöjningar. Men också att låga kostnader inte får innebära att kraven på åtgärder i
linje med våra miljömål inte räknas in i kostnaderna.
Vänsterpartiet ser ett växande intresse för olika former av socialt och ekologiskt hållbara bostäder som t.ex kollektiva hyres- och bostadsrätter och olika former av “compact” living, dvs. för ett nytt modernt boende som omfattar cirkulär ekonomi. Och om
vi ska uppnå samtliga hållbarhetsdimensioner, klimat/miljö, sociala och ekonomiska,
borde staden tydligare involvera medborgarna och satsa på fler boenden som
BO100, Augustenborg och Sege Park. I den senare är cirkulära ekonomi en viktig del
i hållbarheten.
Vi yrkar därför att:
 att Malmö stad satsar resurser för att ge stöd och råd till de malmöbor
som vill bygga egna alternativ till de stora byggföretagens.
 att Malmö stad främjar och stöttar byggandet av ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbara hyreskooperativ med ökat medborgarinflytande
 Att under rubriken Vision på sidan 7, stycke 6, ersätts ”höga byggnader
i stationära lägen” till ”tät bebyggelse i stationsnära lägen”.
 Att inrätta ett kommunalt byggbolag i Malmö stad.
 Att Malmö stad slutar dubbelbeskatta MKBs hyresgäster genom att låta
vinsten från MKB gå in i den kommunala budgeten.
 Att under rubriken Hemlöshet på sida 9, efter första stycket, lägga till
”Serviceförvaltningens bostadsrätter ska användas som övergångsboende till långvarigt hemlösa”.
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Vänsterpartiet

För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd

Malmö 2021-12-14

31

Särskilt yttrande

Miljönämnden 2021-12-14
Ärende 15:
Remiss från stadsbyggnadsnämnden – Bostadsförsörjningsprogram 2022–
2026, MN-2021-9200
Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder samt att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen
förbereds och genomförs. Bostadsförsörjningen påverkar i hög utsträckning
människors livsmiljö och planeringen är avgörande för att minska
klimatpåverkan.
Eftersom bostadsförsörjningen i hög grad är en samordningsfråga snarare än en
enskild sektorsfråga behöver kommunen ta hänsyn till en mångfald aspekter.
För att staden ska kunna växa i nuvarande takt på ett hållbart sätt måste tillsyn och
marksanering prioriteras högre.
Andelen hårdgjord mark i staden måste minska om Malmö åter igen ska kunna
bli den gröna staden man talar om i visionerna. För att bygga en resilient och
klimatneutral stad krävs det att antalet grönytor ökar kraftigt, att vi skapar
stabilitet mot klimatstörningar, att vi inför åtgärder som renar luften samt att vi
gör insatser för att minska stadens buller.
Moderaterna anser att det krävs en bättre planering rörande miljöarbetet i
bostadsförsörjningsprogrammet och inkommer därför med ett särskilt yttrande.

Helena Grahn (M)

Lars Myllenberg (M)
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§

222

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.
Beslut
1. Miljönämnden godkänner förslag till Upphandlingsplan 2022 – 2023.
Reservationer och särskilda yttranden
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att han avser
inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 222 a.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14

Bilaga 1 - Upphandlingsplan 2022 – 2023
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Särskilt yttrande, Miljö Nämnden 2021-12-14 Ärende MN-2021-7949. Upphandlingsplanen 2022-2023.

KF beslutade 2018 att använda stadens upphandling som ett strategiskt verktyg i syfte att uppnå stadens sociala och miljömässiga mål. Dessa inköp som uppgår till 9
miljarder utgör en betydande andel av stadens omsättning.
Vi instämmer med MFs yttrande om att MMP måste styra inriktningen på dessa inköp
och att det krävs ökad samordning mellan förvaltningarna för att bättre fokusera på
social och miljömässig hållbarhet samt innovativa lösningar. De mål som fastställts i
Miljöprogrammet måste bli en integrerad och ledande del av upphandlingsplanen och
även av de förvaltningsspecifika avtal som tillkommer.
I detta sammanhang vi vill särskilt lyfta vikten av att MF:s expertis och kunskap vad
gäller hållbarhet kommer andra förvaltningar till gagn så att hållbarhetsaspekterna
verkligen integreras och blir vägledande i alla förvaltningars inköpsavtal.

För Vänsterpartiet
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd

Malmö 2021-12-14
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§

223

MNN-2021-191

Revidering av miljönämndens reglemente inför
organisatorisk flytt av konsumentrådgivning till
servicenämnden

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.
Beslut
1. Miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i § 3
reglemente för Malmö miljönämnd. Miljönämnden ansvarar för kommunens energioch klimatrådgivning samt arbete med Fairtrade City.
2. Miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringen ska gälla från
och med den 1 januari 2022.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

Rev G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14

Bilaga 1 – Reglemente för Malmö miljönämnd

35

§

224

MNN-2021-192

Överföring av kommunbidrag till servicenämnden med
anledning av organisatorisk förändring för
konsumentrådgivningen, MN-2021-7135

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.
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.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12 14
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§

225

MNN-2021-193

Revidering av miljönämndens riktlinjer för ekonomisk
styrning, MN-2020-9940

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 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.
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.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD) meddelar att de avser
att inkomma med en skriftlig reservation, bilaga 225 a.

Protokollsanteckning
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) stödjer Sverigedemokraternas yrkande.
Yrkanden
Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD) yrkar:

Att miljönämnden ändrar i beslutssats 1, med tillägg av orden "per enhet".
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) yrkar:

Att stödja Sverigedemokraternas tilläggsyrkande att införa orden "per enhet" i beslutssats 1.

Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) yrkar avslag till tilläggsyrkandet
och yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Arwin Sohrabi (S) och Johanna Axerup (S) och Sten Dahlvid (S) med instämmande av
Wilfredo Salinas (S) och Susanne Andreasson (S) yrkar avslag till tilläggsyrkandet och yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Simon Chrisander (L) ställer de två förslagen mot varandra och finner att miljönämnden bifaller
förvaltningens förslag till yttrande.
Omröstning begärs.

Med 5 ja-röster för förvaltningens förslag till yttrande och 4 nej-röster för Helena Grahns (M)
avslagsyrkande finner ordföranden att miljönämnden bifaller förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-12-14

Bilaga 1 – Riktlinjer för ekonomisk styrning
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Reservation
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2020-9940

Revidering av miljönämndens riktlinjer för ekonomisk styrning
Ärendet grundar sig i en motion från (v) som vill se större politiskt inflytande över nämndernas
internbudgetar samt ökad redovisning av dessa.
Vi Sverigedemokrater sympatiserar med denna inriktning. För när man sitter som ledamot i en
nämnd är det viktigt att även med siffror, få redovisat vart pengarna går.
Tyvärr medför det liggande förslaget ingen ökad insyn för miljönämnden och det är olyckligt att
vänsterns representanter i nämnden stöder det och inte de intentioner som Anders Skans (v) ger
uttryck för i sin motion.
Vi Sverigedemokrater vill inte bara ha insyn ner på avdelningsnivå utan även på enhetsnivå.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
- Att ändra beslutssats 1 så att de ekonomiska ramarna fördelas på både avdelning och enhet, så att
den mening som läggs till i riktlinjerna ska lyda enligt följande:
”De ekonomiska ramarna ska fördelas per avdelning och enhet samt redovisas i relation till
föregående års budget.”
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)
2021-12-14

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Voteringslista: § 225
Ärende: Revidering av miljönämndens riktlinjer för ekonomisk styrning, MN-2020-9940,
MNN-2021-193
Voteringslist(or)
§ 225 Revidering av miljönämndens riktlinjer för ekonomisk styrning
Ledamot
Ja
Simon Chrisander (L), Ordförande
X
Arwin Sohrabi (S), Vice ordförande
X
Helena Grahn (M), Andre vice ordförande
Johanna Axerup (S), Ledamot
X
Sten Dahlvid (S), Ledamot
X
Tobias Petersson (V), Ledamot
X
Lars Myllenberg (M), Ledamot
Håkan Ask (SD), Ledamot
Jan Olof Håkan Andersson (SD), Ledamot
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