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Malmö stad
Miljönämnden
Protokoll

Sammanträdestid
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Plats

Miljöförvaltningen, Bergsgatan 17

Utses att justera

Helena Grahn

Justeringen
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Protokollet omfattar

§§26-54

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)
Leakim Eventhén (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Gunilla Ryd (V)
Bill Jönsson (M)
Jenny Bengtsson (SD)
Oscar Andersson (SD)
Övriga närvarande
Rebecka Persson (Miljödirektör)
Håkan Nilsson (Ekonomichef)
Malin Sandström (Enhetschef)
Mathias de Maré (Avdelningschef)
Sofie Holmkvist (Avdelningschef)
Ola Gustafsson (Avdelningschef)
Vian Mirza (Kanslichef)
Erik Molander (Stadsjurist)
Carina Jansson (Nämndsekreterare)
Gunilla Andersson (SACO) §§26-53
Emma Börjesson (Vision)
Kristina Lembre (Utredare MSA) §29
Asterios Tolikas (Planarkitekt SBK ) §29
Patrik Widerberg (Strateg FGK) §29
Henric Nilsson (Enhetschef MSA) §40, §§53-54
Rasmus Fredriksson (Projektledare MSA) §43
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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
Information - Nyhamnen
Information - Naturvårdsverkets begäran om information om kommunens
miljöbalkstillsyn under 2021
Blue Green City Lab (BGCL) - Skriftlig information
Anmälan av inkomna skrivelser - februari 2022
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - februari 2022
Redovisning av delegerade beslut - februari 2022, MN-2022-24
Miljödirektören informerar - februari 2022
Motion av Magnus Olsson (SD) om att förklara Sjollen kommunalt
naturreservat, MN-2021-9951
Remiss från Infrastrukturdepartementet om Trafikverkets rapport - Förslag
till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033, MN-2021-11481
Remiss från Miljödepartementet om EU-kommissionens förslag till
reviderad förordning om transporter av avfall, MN-2021-12151
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten om vägledning för förklarande
av kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt,
MN-2021-12128
Malmöinitiativet - skapa rewildering-område med ekodukt som förbinder
Natura 2000 området Limhamns kalkbrott, Gamla skjutbanan
Sibbarp/Bunkeflo och Bunkeflo strandängar, MN-2021-10883
Årsanalys 2021 miljönämnden, MN-2022-759
Redovisning av internationellt arbete på miljöförvaltningen 2021, MN2021-632
Redovisning av genomfört arbete 2021 enligt Handlingsplan för arbetet
2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad, MN-202111410
Uppföljning av intern kontrollplan 2021, MN-2021-270
Intern kontrollplan 2022, MN 2022-758
Remiss från stadsrevisionen angående granskning av ärendeprocessen,
MN-2021-6044
Återrapportering av ansökta medel från kommunstyrelsen för
genomförande av konsultutredningar som underlag till att Malmö stads
organisation ska uppnå nettonollutsläpp, MN-2021-3314
Återrapportering av ansökta medel från kommunstyrelsen för
medfinansiering av projektet Klimatneutralt Malmö - 100 % förnybar
energi, MN-2021-3263
Återrapportering av ansökta medel från kommunstyrelsen för
genomförande av en förundersökning för att identifiera förutsättningarna
att använda vätgas för energilagring i Malmö, MN-2021-3262
Återrapportering av ansökta medel från kommunstyrelsen för
genomförande av konsultutredningar för att utreda nuläget kring Malmös
elförsörjning samt analysera eventuella åtgärder, MN-2021-3315
Årsrapport – Samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö 2021, MN-2021433
Rapport över inventering av orkidéer i Malmö 2021, MN-2021-428
Rapport - Inventering av ålgräs, Zostera marina, inom Malmö stads
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havsområde 2021, MN-2021-8075
Rapport - Mätningar av försurande och övergödande ämnen samt
tungmetaller i Malmö, MN-2019-7353
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§

26

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av
protokollet

Beslut
1. Miljönämnden utser Helena Grahn att jämte ordföranden justera dagens protokoll
onsdagen den 23 februari 2022. Skriftliga reservationer och särskilda yttranden ska
lämnas in senast klockan 12.00 tisdagen den 22 februari 2022.
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§

27

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

Beslut
1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.

7

§

28

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner

Beslut
1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga tjänstepersoner.
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§

29

Information - Nyhamnen

Sammanfattning
Kristina Lembre, utredare (MSA), miljöförvaltningen, Asterios Tolikas, planarkitekt,
stadsbyggnadskontoret och Patrik Widerberg, strateg, fastighets- och gatukontoret
presenterar en lägesrapport om Nyhamnen.
Beslut
1. Miljönämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
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§

30

Information - Naturvårdsverkets begäran om information
om kommunens miljöbalkstillsyn under 2021

Sammanfattning
Ola Gustafsson, avdelningschef på miljö- och hälsoskyddsavdelningen (MHS) informerar
miljönämnden om Naturvårdsverkets begäran om kommunens miljöbalkstillsyn under
2021.
Beslut
1. Miljönämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
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§

31

Blue Green City Lab (BGCL) - Skriftlig information

MNN-2022-45
Beslut
1. Miljönämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att de avser att inkomma med ett särskilt
yttrande, bilaga § 31 a.

Beslutsunderlag

Information MN-2016-8890-Utvärdering - Blue Green City Lab
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Ärende: Blue Green City Lab, MN 2016 - 8890. Projektutvärdering.

Vi vill först framföra att vi tycker att rapporten ger många intressanta insikter och bör ligga till
grund för framtida projektutveckling inom området. Den visar på behovet av en ökad satsning
på blå och gröna värden samt vikten av att staden gör dessa satsningar och inte lutar sig
blint till marknaden.
Vi har dock en rad kommentarer vi vill lyfta, då vi i Vänsterpartiet hade velat se en djupare
analys av varför betalningsviljan är låg, vad man kan göra för att främja den samt titta djupare på möjligheten att kringgå betalningsfunktionen och på så vis skapa dessa värden i kommunal regi. Vi saknar således en bredare och djupare analys som sätter behoven först och
inte stannar vid insikten att betalningsviljan på marknaden är låg. Vi kan inte lägga blå och
gröna värden på hyllan med förklaringen att marknaden inte vill betala. Då måste staten ta
ett större ansvar.
Rapporten lyfter exempel med P-huset Anna, vilket givet är mycket bra. Men givet finns det
mycket mycket mer. Vi hade velat se en bred inventering av blå och gröna områden / habitat
och platser som går att stärka, vi vill även se var vi i staden är extra svaga geografiskt när
det gäller blå och gröna värden- där behöver vi proaktivt handlande för att bygga mångfald,
hållbarhet och en bredare biologi. Alla dessa åtgärder skall syfta till att öka stadens resiliens
och ekosystemtjänster för ett hållbart och samhälle för natur och människor.

Miljönämnden 2022-02-17
Tobias Petersson (V)
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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§

32

Anmälan av inkomna skrivelser - februari 2022

MNN-2022-39
Beslut
1. Miljönämnden lägger redovisningen av inkomna skrivelser till handlingarna.
Beslutsunderlag

KS 220110 § 6 Remiss Miljödepartementet Översyn flourerade växthusgaser

KS 220110 § 7 Remiss Miljödepartementet Artikel 22 bioavfall EU

KS 220112 § 8 Remiss region Skåne Regional transportinfrastrukturplan

KS 220112 § 11 Återrapportering handlingsplan förebygga ekonomisk
brottslighet

KSAU 220117 § 25 Remiss Näringsdepartementet Enklare regelverk
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§

33

MNN-2022-40

Anmälan av upprättade och utgående skrivelser februari 2022

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

Information - Miljöprogram styrdokument 2021-11-01
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§

34

MNN-2022-41

Redovisning av delegerade beslut - februari 2022, MN2022-24

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

Avskrivningar läsbart håll

Delegationslista administrativa ärenden

Delegationslista detaljplaner

Delegationslista yttrande

Delegationslista övriga
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§

35

Miljödirektören informerar - februari 2022

MNN-2022-42
Sammanfattning
Rebecka Persson, miljödirektör informerar miljönämnden om:


Miljölägesdagen 16 februari.

Beslut


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

36

MNN-2022-20

Motion av Magnus Olsson (SD) om att förklara Sjollen
kommunalt naturreservat, MN-2021-9951

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har översänt en motion av Magnus Olsson (SD) till bland annat
miljönämnden för samråd. Motionären föreslår att grundområdet Sjollen förklaras
kommunalt naturreservat. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då
området för närvarande är föremål för stora miljökonsekvensutredningar för att utreda dess
lämplighet som vindkraftpark. Vidare finns fler skyddsvärda marina områden inom
kommunen och en prioriteringslista över vilka områden som är i störst behov av formellt
skydd är ännu inte utförd.
Beslut
1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, 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) meddelar att de avser att inkomma med en skriftligt reservation, bilaga § 36 a.

Yrkanden
Håkan Ask (SD), Håkan Andersson (SD) yrkar med instämmande av Jenny Bengtsson (SD) och Oscar Andersson
(SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden Simon Chrisander (L) ställer de två förslagen mot varandra och finner att
miljönämnden bifaller förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-02-17

Bilaga 1 - Motion av Magnus Olsson (SD) om att förklara Sjollen kommunalt
naturreservat

Bilaga 2 - Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll
som framtidens kuststad(1)
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Reservation
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2021-9951

Motion av Magnus Olsson (SD) om att förklara Sjollen kommunalt naturreservat
I motionen föreslås att göra grundområdet Sjollen till naturreservat då bland annat länsstyrelsen
anser området skyddsvärt.
Det finns långt gångna planer på att uppföra en vindkraftpark på Sjollen som kommer att störa både
det marina livet och fågellivet. Motionen kan därför vara den sista chansen att rädda ett viktigt
naturområde.
Vi Sverigedemokrater vill att området Sjollen bevaras särskilt eftersom vindkraft är väderberoende,
förfular miljön och bullrar.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att miljönämnden ska avslå tjänsteskrivelsen och istället föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
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)

2022-02-17

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

37

MNN-2022-21

Remiss från Infrastrukturdepartementet om Trafikverkets
rapport - Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033, MN-2021-11481

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt remiss från Infrastrukturdepartementet om Trafikverkets
rapport - Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. I planförslaget
presenteras åtgärder och insatser som är av stor vikt för att kunna upprätthålla
tillgängligheten samt för att skapa förutsättningar för utveckling och omställning av
transportsystemet. Miljönämnden anser att de satsningar på järnvägstrafik som planeras i
Malmö och sydvästra Skåne är otillräckliga med hänsyn till stadens och regionens betydelse
för inhemska och internationella transporter och trafikförbindelser. Miljönämnden vill
också framföra att ett extra körfält för biltrafik på väg E6 inte ligger i linje med Malmö stads
ambition att få fler att åka kollektivt och i stället använda vägnätets befintliga kapacitet för
den samhällsnyttiga biltrafiken. Miljönämnden saknar även en djupare analys av hur
förslaget bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen.
Beslut
1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsen remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M)
meddelar att de avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga 37 a.
Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD)
och Oscar Andersson (SD) meddelar att de avser att inkomma med en skriftlig reservation,
bilaga 37 b.
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att han avser
inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga 37 c.
Yrkanden
Helena Grahn (M) yrkar att texten på sidan 3, i de stycken som nämner väg E6 ska strykas från yttrandet.
Håkan Ask (SD) instämmer i Moderaternas ändringsyrkande.

Beslutsgång
Miljönämnden godkänner följande beslutsgång:
Ordföranden Simon Chrisander (L) finner att det finns två förslag: förvaltningens förslag och ett motförslag från
Helena Grahn (M) om att stryka i texten.
Ordföranden Simon Chrisander (L) finner att miljönämnden bifaller förvaltningens förslag till yttrande.
Omröstning begärs.
Med 5 ja-röster för förvaltningens förslag mot 4-nej-röster för Helena Grahns (M) och Håkan Asks (SD)
motförslag, finner ordföranden Simon Chrisander (L) att miljönämnden bifaller förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-02-17

Bilaga 1 - Trafikverkets förslag nationell plan transportinfrastruktur

Bilaga 2 - MalmöLundregionenens yttrande daterat 2021-12-14
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Voteringslista
Malmö stad

Miljönämnden

20

Mötesdatum
2022-02-17

Voteringslista: § 37
Ärende: Remiss från Infrastrukturdepartementet om Trafikverkets rapport - Förslag till
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033, MN-2021-11481, MNN-2022-21
Voteringslist(or)
§ 37 Remiss från Infrastrukturdepartementet om Trafikverkets rapport - Förslag ´till
nationell plan för transportinfrastrukturen
Ledamot
Ja
Nej
Simon Chrisander (L), Ordförande
X
Arwin Sohrabi (S), Vice ordförande
X
Helena Grahn (M), Andre vice ordförande
X
Johanna Axerup (S), Ledamot
X
Sten Dahlvid (S), Ledamot
X
Tobias Petersson (V), Ledamot
X
Lars Myllenberg (M), Ledamot
X
Håkan Ask (SD), Ledamot
X
Jan Olof Håkan Andersson (SD), Ledamot
X
Resultat
5
4

Avstår

0
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Reservation

Miljönämnden 2022-02-17
Ärende 12: Remiss från Infrastrukturdepartementet om Trafikverkets
rapport – Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033,
MN-2021-11481
I transportsystemet behövs gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar och
flygplatser för att möta samhällets behov.
E6 genom Skåne är en av landets mest trafikerade motorvägar och en viktig
pulsåder för Sverige. E6 har även en viktig roll för regional arbetspendling.
Trafiken har under de senaste 15 åren nästan fördubblats på delar av sträckan.
Trafikflödena uppgår idag till uppemot 50 000 fordon per dygn.
Dagligen kan man läsa om trafikolyckor på E6. De efterlängtade investeringarna
på E6 syftar till att förbättra trafiksäkerheten och samtidigt bidra till regional
utveckling genom förbättrad tillgänglighet.
Moderaterna yrkade på att de stycken där miljönämnden nämner E6 skulle strykas
från vårt yttrande.
Då vårt yrkande inte vann gehör inkommer vi härmed reservation.

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

Lars Myllenberg (M)
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Reservation
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2021-11481

Remiss från Infrastrukturdepartementet om Trafikverkets rapport – Förslag till nationell
plan för transportinfrastrukturen
I planförslaget föreslås åtgärder för att upprätthålla tillgänglighet och ställa om transportsystemet på
nationell nivå.
I tjänsteskrivelsen som miljönämnden har att ta ställning till, finns ett stycke som avstyrker ett extra
körfält på E6:an mellan Alnarp och Lomma. Denna formulering är olycklig eftersom det behövs
satsningar på alla trafikslag och då inte minst vägtrafiken och framtidens el-fordon.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att miljönämnden stryker första stycket på sidan 3 i tjänsteskrivelsen som börjar med ”Vid en
utökning av ramen…” och slutar med ”…det extra körfältet till kollektivtrafiken.”
samt
- Att stryka följande mening i sammanfattningen: ”Miljönämnden vill också framföra att ett extra
körfält för biltrafik på väg E6 inte ligger i linje … …. den samhällsnyttiga biltrafiken.”
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)

2022-02-17

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 yttrande
Miljönämnden 2022-02-17 Ärende MN-2022-21 Remiss från Infrastrukturdepartementet
om Trafikverkets rapport-Förslag till en nationell plan för transportinfrastrukturen
2022-2023, MN-2021-11481
Vi instämmer med MF:s förslag till yttrande särskilt i att satsningarna på järnväg är otillräckliga, att byggandet av ett extra körfält för biltrafik längs E6 är fel väg att gå och att det är oklart
hur denna plan är kopplad till våra miljökonsekvens mål. Men vi inkommer med detta särskilda yttrande då vi anser att MF:s synpunkter och expertis måste väga tyngre så att klimatoch miljöarbetet genomsyrar alla förvaltningars prioriteringar.
Vänsterpartiet anser också att NTI-planen ska styra mot att de nationella klimat- och miljömålen kan uppfyllas. Åtgärderna i NTI-planen är inte tillräckliga för att dessa mål ska uppnås.
I MNs beslut till yttrande hade vi därför velat se mer av de konkreta satsningar som måste till
för ett hållbart Malmö och Skåne. Det måste dessutom finnas tydliga kopplingar mellan det
som görs nationellt, regionalt och kommunalt.
Vi vill därför särskilt lyfta behovet av:
 en kapacitetshöjning av Öresundsbron som MÅSTE bli verklighet till invigningen av
Fehmarn-Bält överfarten.
 kombi lösningar som måste arbetas fram tydligare - tex i utbyggnaden av de cykelvägar som är på gång saknas kopplingen till kollektivtrafiken med t.ex. möjligheten att ta
cyklar med på tåg och buss - ett “hela resan-perspektiv” saknas generellt i infrastrukturplaneringen.
 behovet av ytterligare spårbunden kollektivtrafik i regionen, såsom Simrishamnsbanan med förbindelser till Dalby, Sjöbo. spårtrafik till Vellinge och Näset,
 utbyggnad av yttre godsspåret samt ökad redundans för hållbar tågfärjetrafik.

Miljönämnden 2022-02-17
Tobias Petersson (V)
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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§

38

MNN-2022-23

Remiss från Miljödepartementet om EU-kommissionens
förslag till reviderad förordning om transporter av avfall,
MN-2021-12151

Sammanfattning
Förslaget till revideringen av förordningen om transporter av avfall har i syfte att uppfylla
tre huvudsakliga mål. Dessa är underlättande av transporter av avfall inom EU (som ett led i
anpassning av lagstiftningen till målen för cirkulär ekonomi), en garanti att avfall som
exporteras från EU hanteras på ett miljövänligt sätt samt att bättre hantera olagliga
avfallstransporter inom, samt från och till EU. För att åstadkomma detta föreslår
kommissionen ett antal riktade och strukturella åtgärder. Bland annat ett centralt datautbyte
av information om avfallstransporter som ska kunna kommunicera med nationella
datasystem. Miljönämnden ställer sig positiv till både målen och åtgärderna men vill betona
svårigheterna med ett europeiskt datautbyte varför det är väldigt viktigt att denna fråga
adresseras på erforderligt sätt.
Beslut
1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsen remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-02-17

Bilaga 1 - Kommissionens förslag
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§

39

MNN-2022-27

Remiss från Havs- och vattenmyndigheten om
vägledning för förklarande av kraftigt modifierade
ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt, MN2021-12128

Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten har översänt Remiss gällande vägledning för förklarande av
kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt. Syftet med
vägledningarna är att beskriva ett lämpligt tillvägagångssätt vid förklarande av kraftigt
modifierade ytvattenförekomster (KMV) och därigenom uppnå en likvärdig och systematisk
arbetsgång. Miljönämnden ser positivt på att vägledningar tas fram i syfte att skapa en
enhetlig hantering. Miljönämnden välkomnar att vägledningen om KMV tar upp urbana
miljöer som exempel på annan verksamhet av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. För
kuststäder som Malmö skulle en sådan tolkning innebära större möjligheter att för staden
väsentliga intressen beaktas vid beslut om vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla för
vattenförekomster. Miljönämnden har i övrigt inga synpunkter på förslagen.
Beslut
1. Miljönämnden svarar på Havs- och vattenmyndighetens remiss enligt förvaltningens
förslag till yttrande.

Beslutet skickas till
Havs- och vattenmyndigheten
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-02-17

Bilaga 1 - Remiss – vägledning för kraftigt modifierade ytvatten

Bilaga 2 - Remiss – vägledning om annat sätt
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§

40

MNN-2022-34

Malmöinitiativet - skapa rewildering-område med
ekodukt som förbinder Natura 2000 området Limhamns
kalkbrott, Gamla skjutbanan Sibbarp/Bunkeflo och
Bunkeflo strandängar, MN-2021-10883

Sammanfattning
Initiativtagaren till inlämnat Malmöinitiativ vill att det skapas ett anpassat rewildering
område av Natura 2000 området Limhamns Kalkbrott och den sista öppna marken intill,
området vid den Gamla Skjutbanan; Sibbarp/Bunkeflo, Lernacken och Naturreservatet
Bunkeflo strandängar. Miljönämnden anser att en ekodukt skulle öka konnektiviteten i
området men att detta inte per automatik skulle innebära att det gynnar den biologiska
mångfalden eller de skyddsvärda arterna i området. Med utgångspunkt i initiativet anser
miljönämnden att det finns anledning att fortsatt utreda vad som kan göras för att gynna
Malmös biologiska mångfald i enlighet med mål 9 i Malmö stads miljöprogram, där
ekodukter är en möjlig åtgärd av flera möjliga åtgärder.
Beslut
1. Miljönämnden svarar på Malmöinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att de avser att inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga § 40 a.

Yrkanden
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) yrkar bifall till Malmöinitiativet i dess helhet.

Beslutet skickas till
Stadskontoret
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-02-17

Bilaga 1 - Malmöinitiativ EF20210291
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Vänsterpartiet
Reservation
Miljö Nämnden 2022-02-17 Ärende: MN-2022-34 Malmöinitiativet-skapa rewildering-område med ekodukt som förbinder Natura 2000 området Limhamns kalkbrott, Gamla
Skjutbanan Sibbarp/Bunkeflo och Bunkeflo strandängar, MN-2021-10883
Vi ser mycket positivt till initiativet då det syftar till att ge naturen själv en chans till återhämtning och vi anser detta måste ses som en nödvändig utveckling för att säkra den biologiska
mångfalden och ekosystemtjänsterna.
Vi instämmer med MF:s förslag till svar som understryker att detta behöver utredas mer, särskilt vad gäller risken för att invasiva arter sprider sig och tar över via den föreslagna ekodukten. Men vi får inte heller glömma att vi människor är de mest invasiva, måste då ekodukten
också bli ett promenadstråk?
För övrigt saknar vi en plan för hur detta ska tas vidare. Av dessa anledningar yrkade vi på
ett tillägg till svaret enligt följande:
MN uppdrar åt MF att utreda hur den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna bäst
kan säkras, att uppskatta dess kostnader och hur en ekodukt kan skapas i linje med Malmöinitiativets (MN 2021 - 10883) syfte.
Vi reserverade oss mot MNs beslut då detta tillägg inte bifölls.

Miljönämnden 2022-02-17
Tobias Petersson (V)
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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§

41

Årsanalys 2021 miljönämnden, MN-2022-759

MNN-2022-43
Sammanfattning
Miljönämnden ska senast 2022-02-25 besluta om årsanalys 2021 och överlämna den till
kommunstyrelsen. I årsanalysen ingår verksamhetsuppföljning, uppföljning av
kommunfullmäktiges mål, grunduppdraget samt ekonomisk analys av utfallet.
Uppföljningen av kommunfullmäktigemålen visar att trenden följs enligt plan, ett av målen
har en positiv trend. Miljönämnden redovisar ett resultat på 6 159 000 kronor. En orsak till
överskottet är det riktade statsbidraget för arbetet med tillsyn av tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen som var 8 700 000 kronor högre än de
tillsynskostnader nämnden behövt för att klara uppdraget. En orsak som minskade
överskottet var ökade insatser med 2 500 000 kronor i form av konsultinsatser för bland
annat digitaliseringsåtgärder och arbete med miljö- och klimatmål.
Beslut
1. Miljönämnden godkänner förslag till årsanalys för 2021.
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 41 a.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorskollegiet
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-02-17

Bilaga 1 - Rev Årsanalys 2021 (Miljönämnden) slutlig
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2022-02-17
Ärende 16: Årsanalys 2021 miljönämnden
Enligt miljönämndens reglemente ansvarar miljönämnden för de uppgifter som
enligt lagar och författningar ligger på kommunen gällande miljöfrågor.
Miljönämnden redovisar ett resultat på 6 159 000 kronor, vilket bland annat beror
på det riktade statsbidraget för arbetet med tillsyn av tillfälliga
smittskyddsåtgärder. Samtidigt har tillsynsarbetet inom miljö- och
hälsoskyddsområdet inte genomförts i enlighet med tillsynsplanen, trots kraftiga
nedprioriteringar.
Vakanser, personalomsättning och hög arbetsbelastning har gjort att det inte har
funnits tillräckligt med personal för att hantera den händelsestyrda tillsynen och
man har endast lyckats utföra 65% av den redan kraftigt nedbantade tillsynen.
Att man inte utför uppdraget att genomföra tillsyn kan få kännbara effekter för
våra Malmöbor.
Vi Moderater ser väldigt allvarligt på detta och inkommer därför med ett särskilt
yttrande.
Helena Grahn (M)
Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Lars Myllenberg M)
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§

42

MNN-2022-32

Redovisning av internationellt arbete på
miljöförvaltningen 2021, MN-2021-632

Sammanfattning
Varje år rapporterar alla förvaltningar i Malmö stad sitt internationella arbete i form av EUfinansierade projekt till Stadskontoret. Stadskontoret sammanställer förvaltningarnas
redovisning till en kommungemensam rapport som redovisas som ett informationsärende
till kommunstyrelsens arbetsutskott. Syftet med redovisningen är att tydliggöra nyttan med
den internationella verksamheten i kommunen. Redovisningen av internationellt arbete på
miljöförvaltningen 2021 omfattar sammanlagt tio EU- finansierade projekt. Totalt har
förvaltningen samarbetat i projekt med 153 utländska och nationella partners. De
internationella projekten har bidragit med extern finansiering till miljönämnden med en
total summa på 3 471 354 kr. I rapporten beskrivs bland annat varje projekts budget,
partners och koppling till stadens mål. Dessutom ges exempel på kvalitativa resultat som
miljönämnden erhållit i form av nya erfarenheter och lärdomar tack vare det internationella
samarbetet.
Beslut
1. Miljönämnden har tagit del av informationen och beslutar att lägga årets redovisning
av internationellt arbete på miljöförvaltningen 2021 till handlingarna.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-02-17

Bilaga 1 - Rapporten Redovisning av internationellt arbete 2021
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§

43

MNN-2022-33

Redovisning av genomfört arbete 2021 enligt
Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka
Malmös roll som framtidens kuststad, MN-2021-11410

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. Hittills
har 28 aktiviteter genomförts inom ramen för arbetet, varav 19 genomfördes under det
inledande budgetuppdraget under 2018 och 9 hittills genomförts inom ramen för den
beslutade handlingsplanen. Under 2021 avslutades två aktiviteter och arbete pågår i 29 olika
aktiviteter. Detta ärende innehåller en redovisning av genomfört arbete under 2021.
Beslut
1. Miljönämnden godkänner för egen del Redovisning av genomfört arbete 2021 enligt
Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens
kuststad samt översänder den till kommunstyrelsen för godkännande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-02-17

Bilaga 1 - Handlingsplan 2019-2023 stärka Malmös roll framtidens kuststad,
reviderad maj 2021(1)
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§

44

Uppföljning av intern kontrollplan 2021, MN-2021-270

MNN-2022-24
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 2021. Planen för 2021 års interna
kontrollplan fastställdes av miljönämnden 2021-02-17 § 32. Miljönämndens
kontrollområden för 2021 har tagits fram efter genomförd riskanalys. Kommunstyrelsen har
beslutat om tre gemensamma granskningsområden för Malmö stads nämnder under 2021.
Beslut
1. Miljönämnden godkänner rapporten Uppföljning av intern kontrollplan och
överlämnar den 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 44 a.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorskollegiet
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-02-17

Bilaga 1 - Uppföljning av intern kontrollplan 2021 - miljönämnden

33

Särskilt yttrande

Miljönämnden 2022-02-17
Ärende 19: Uppföljning av intern kontrollplan 2021
Vid årets granskning framkom det att vissa medarbetare inte följer
delegationsordningen som antogs 2020 och att det fortfarande finns avvikelser i
diarieföringen. Riskerna det medför är at myndighetsbeslut fattas på felaktiga
grunder och ogiltigförklaras samt att offentlighetsprincipen och annan lagstiftning
inte upprätthålls.
Moderater anser att det är viktigt att vi fortsätter att följa utvecklingen på dessa
områden och inkommer därför med ett särskilt yttrande.
Helena Grahn (M)
Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Lars Myllenberg M)
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§

45

Intern kontrollplan 2022, MN 2022-758

MNN-2022-25
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 tre 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 2022.
Beslut
1. Miljönämnden fastställer förslag till plan för intern kontroll 2022.
Beslutet skickas till
Revisorskollegiet
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-02-17

Bilaga 1 - Internkontrollplan 2022
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§

46

MNN-2022-26

Remiss från stadsrevisionen angående granskning av
ärendeprocessen, MN-2021-6044

Sammanfattning
Stadsrevisionen har granskat Malmö stads ärendeprocess, med syftet att bedöma om
kommunstyrelsen, miljönämnden och tekniska nämnden säkerställt att ärenden bereds i den
utsträckning som behövs inför beslut av kommunfullmäktige. Utgångspunkten i
granskningen har varit den gemensamma ärendeprocess som beskrivs i Malmö stads
ärendehandbok och nämndspecifika styrdokument. Den sammantagna bedömningen är att
miljönämndens styrdokument är förenliga med lagkrav, men inte helt förenliga med
ärendehandboken. Nämnden har av stadsrevisionen fått rekommendationer och redovisar i
yttrandet de åtgärder som nämnden avser att vidta med anledning av dessa, samt när de
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)
meddelar att de avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga 46 a.
Beslutet skickas till
Stadsrevisionen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-02-17

Bilaga 1 Missiv Granskning av ärendeprocessen, SR-2021-66

Bilaga 2 Bilaga till missiv Granskning av ärendeprocessen, SR-2021-66

Bilaga 3 Stadsrevisionens rapport Ärendeprocessen – fördjupad granskning
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2022-02-17
Ärende 21: Remiss från stadsrevisionen angående granskning av
ärendeprocessen MN-2021-6044
Stadsrevisionen har granskat Malmö stads ärendeprodess och kommit fram till att
miljönämnden inte följer ärendehandboken. Ärendehandboken är det
styrdokument som beskriver den övergripande ärendeprocessen och det
gemensamma arbetssättet och ska vara en hjälp i arbetet med att bereda ett ärende.
I ärendehandboken framkommer krav på att olika perspektiv och konsekvenser
ska utredas i ärendet, såsom befarade ekonomiska konsekvenser.
Stickproven visade att det inte fanns någon utvecklad analys och redovisning av
ekonomiska konsekvenser och att det inte framgick hur kostnaderna ska
finansieras.
Moderater anser att det är viktigt att vi börjar redovisa ekonomiska konsekvenser
i enlighet med intentionerna i ärendehandboken och inkommer därför med ett
särskilt yttrande.
Helena Grahn (M)
Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Lars Myllenberg M)
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47

MNN-2022-35

Återrapportering av ansökta medel från
kommunstyrelsen för genomförande av
konsultutredningar som underlag till att Malmö stads
organisation ska uppnå nettonollutsläpp, MN-2021-3314

Sammanfattning
Miljönämnden har ansökt om medel från kommunstyrelsen för att genomföra en
konsultutredning för att inhämta kunskap kring bland annat beräkning och definition av
nettonollutsläpp samt potentialen för lokal kolinlagring. Under hösten har ett arbete kring
avgränsningar, beräkningsmetoder och erfarenhetsutbyte skett. Arbetet har blivit försenat
då processen har visat sig vara mer komplex än förväntat.
Beslut
1. Miljönämnden godkänner förvaltningens förslag till återrapportering av ansökta
medel från kommunstyrelsen för genomförande av konsultutredning som underlag
till att Malmö stads organisation ska uppnå nettonollutsläpp och överlämnar
rapporteringen till kommunstyrelsen.
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 att inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 47 a.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-02-17
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Särskilt yttrande
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2021-3314

Återrapportering av ansökta medel från kommunstyrelsen för genomförande av
konsultutredningar som underlag till att Malmö stads organisation ska uppnå
nettonollutsläpp.
Ansökan om medel till konsultutredningen om nettonollutsläpp var uppe i miljönämnden i april och
vi Sverigedemokrater kunde då inte stödja ansökan, eftersom den innehöll begreppet
nettonollutsläpp. Tyvärr används nettonollutsläpp för att dölja import av brunkols-el.
I återrapporteringen framgår hur komplex och tidskrävande beräkningen av nettonollutsläpp är när
utsläppen ska fördelas och kompenseras. Det gör det lätt att dölja utsläpp och samtidigt slå sig för
bröstet och hävda att det blir netto-noll.

För Sverigedemokraterna Malmö
Håkan Ask (SD)

Håkan Andersson (SD)

med instämmande av:

Jenny Bengtsson (SD)

Oscar Andersson (SD)

2022-02-17

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

48

MNN-2022-36

Återrapportering av ansökta medel från
kommunstyrelsen för medfinansiering av projektet
Klimatneutralt Malmö - 100 % förnybar energi, MN-20213263

Sammanfattning
Miljönämnden beviljades 1 000 tkr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande för
medfinansiering av det externfinansierade projektet Klimatneutralt Malmö 2030 - 100 %
förnybar energi. Medlen har använts till utveckling av processen Klimatomställning Malmö,
ett arbete som inledningsvis till viss del finansierats genom projektet Klimatneutralt Malmö
2030. Finansiärer av projektet var Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen
för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Bland annat har styr- och
ledningssystem och metodik för klimatfärdplaner utvecklats, strategiska analyser
samordnats, klimatberäkningsverktyg upphandlats och framtida finansieringsmöjligheter har
studerats.
Beslut
1. Miljönämnden godkänner förvaltningens förslag till återrapportering av ansökta
medel från kommunstyrelsen för medfinansiering av projektet Klimatneutralt
Malmö - 100% förnybar energi och överlämnar rapporteringen till
kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-02-17
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§

49

MNN-2022-37

Återrapportering av ansökta medel från
kommunstyrelsen för genomförande av en
förundersökning för att identifiera förutsättningarna att
använda vätgas för energilagring i Malmö, MN-2021-3262

Sammanfattning
Miljönämnden har ansökt om medel från kommunstyrelsen för att genomföra en
förundersökning om vätgas och möjligheterna att använda vätgas för energilagring i Malmö.
Vätgas skulle kunna ha en unik roll i frågan om Malmös elförsörjning genom att användas
för lagring av energi över längre tidshorisonter. Vidare analys pågår för rekommendationer
om fortsatt arbete.
Beslut
1. Miljönämnden godkänner förvaltningens förslag till återrapportering av ansökta
medel från kommunstyrelsen för genomförande av en förundersökning för att
identifiera förutsättningarna att använda vätgas för energilagring i Malmö och
överlämnar rapporteringen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-02-17
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§

50

MNN-2022-38

Återrapportering av ansökta medel från
kommunstyrelsen för genomförande av
konsultutredningar för att utreda nuläget kring Malmös
elförsörjning samt analysera eventuella åtgärder, MN2021-3315

Sammanfattning
Miljönämnden har ansökt om medel från kommunstyrelsen för att genomföra uppdaterade
utredningar av nuläget kring Malmös elförsörjning samt analys av eventuella åtgärder.
Utredning av nuläget har genomförts av externa experter i form av konsulter från Sveriges
forskningsinstitut, RISE. Vidare analys pågår för att besvara frågeställningar gällande
potentiella åtgärder för Malmö stad och dess bolag att genomföra. Resultat kommer utgöra
underlag för arbetet med omställningsområdet Elförsörjning inom Klimatomställning
Malmö.
Beslut
1. Miljönämnden godkänner förvaltningens förslag till återrapportering av ansökta
medel från kommunstyrelsen för att utreda nuläget kring Malmös elförsörjning och
överlämnar rapporteringen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-02-17
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§

51

MNN-2022-28

Årsrapport – Samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö
2021, MN-2021-433

Sammanfattning
Årsrapport - Samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö 2021 presenterar det genomförda
arbetet inom Tryggare Malmö under år 2021. Tryggare Malmö har under drygt fyra 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. Under året
har förvaltningen gjort gemensamma insatser inom framförallt sex tillsynsområden:
hygieniska behandlingsverksamheter, livsmedelskontroll, olovliga boenden, samlingslokaler,
varutillsyn och fastighetsövergripande tillsyn.
Beslut
1. Miljönämnden godkänner rapporten samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-02-17

Bilaga 1 - Årsrapport – Samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö 2021
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§

52

MNN-2022-29

Rapport över inventering av orkidéer i Malmö 2021, MN2021-428

Sammanfattning
Miljöförvaltningen har under 2021 genomfört en undersökning av orkidéer i Malmö. Enligt
artskyddsförordningen anses samtliga svenska orkidéarter vara utrotningshotade och alla
svenska orkidéer är fridlysta i hela landet. Denna undersökning syftar till att ge bättre
kunskap om naturmiljöer och biologisk mångfald, vilka orkidéer som finns i kommunen
samt vilken status de har. Inventeringen visar vilka områden som har hög respektive lägre
prioritering ur ett skötselperspektiv. Inventeringen är en del av arbetet med mål 9 i Malmö
stads miljöprogram Ökad biologisk mångfald i Malmö där artrikedom, det vill säga utvalda
arter på land och i vattendrag, ska inventeras över tid.
Beslut
1. Miljönämnden godkänner rapporten.
2. Miljönämnden uppdrar åt förvaltningen att beakta rapporten i sitt arbete med
uppföljning av Malmö stads miljöprogram.
3. Miljönämnden översänder rapporten för kännedom till tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden och Länsstyrelsen Skåne.
Reservationer och särskilda yttranden
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att de avser att inkomma med ett särskilt
yttrande, bilaga § 52 a.

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Miljö Nämnden 2022-02-17 Ärende: Rapport över inventering av orkidéer i Malmö 2021,
MN 2021- 428
Vi i Vänsterpartiet anser att denna rapport är mycket bra och ger många mycket viktiga insikter och råd om hur vi bör se på och analysera den flora som finns, och hur vi på bästa vis
kan sköta denna för att antalet orkidéer inte ska minska ytterligare. Dock finner vi att de fakta
som rapporten lyfter, om att hälften av de olika orkidéerna försvunnit under senaste tiden,
förringas för det är ju mycket anmärkningsvärt.
Det viktiga i detta ärende är inte de olika orkidéerna i sig utan helheten, orkidéernas välbefinnande och bevarande av dess habitat. Detta är ytterst en signal på hur våra ekosystem i staden mår, om hur bra vi är på att ta till vara ekosystemtjänster och även i det långa loppet
bygga resiliens i staden.
Vi finner det oerhört viktigt att de platser som omnämns bevakas ytterligare, att, som rapporten säger, dessa ska skötas för naturens bästa. MEN vi hade även velat se att staden planerat för proaktivt handlande. Det lyfts flera platser där det tidigare funnits eller där det finns få
orkidéer, men dessa områden och platser lämnas utan skötselråd
Staden sätter således målet att bevara nuvarande bestånd av orkidéer, man nöjer sig med
status quo. Vi i Vänsterpartiet hade velat se att man gick steget längre och presenterade en
plan för ett bredare urval av områden så att staden kan ta ett utökat ansvar för en större utbredning av orkidéer och genom detta en utveckling av ekosystemtjänster och resiliens

Miljönämnden 2022-02-17
Tobias Petersson (V)
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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MNN-2022-30

Rapport - Inventering av ålgräs, Zostera marina, inom
Malmö stads havsområde 2021, MN-2021-8075

Sammanfattning
Miljöförvaltningen har inom ramen för miljöövervakningen beställt en inventering av ålgräs,
Zostera marina, längs tre transekter utmed Malmös kust. Inventeringen är en uppföljning av
tidigare studier som genomförts med olika intervall sedan 1990-talet. Djuputbredningen av
ålgräset längs transekterna har varierat över tid. Studien under 2021 visade att utanför
Ribersborg och norr om Klagshamnsudden uppmäts en förbättring medan söder om
Lernacken var utbredningen tillbaka på ungefär samma nivå som när mätningarna startade
1997. Inventeringen är en del av uppföljningen av Malmö stads miljöprograms mål 11.
Beslut
1. Miljönämnden godkänner rapporten ”Inventering av ålgräs, Zostera marina, inom
Malmö stads havsområde 2021.
2. Miljönämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att beakta rapporten i sitt arbete med
övervakning, tillsyn, miljöstrategiskt arbete och information.
3. Miljönämnden översänder rapporten för kännedom till tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden och Länsstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att de avser att inkomma med ett särskilt
yttrande, bilaga § 53 a.

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Länsstyrelsen Skåne
Beslutsunderlag
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Vänsterpartiet
Särskilt Yttrande
Miljö Nämnden 2022-02-17 Ärende: Rapport-Inventering av ålgräs, Zostera marina, inom
Malmö stads havsområde 2021, MN-2021-3075

Vi lägger högsta vikt vid denna inventering, beställd av MF, som uppföljning av tidigare studier, påbörjade under 1990-talet, och av stadens miljömål. Inventeringarna var då kopplade till
brobyggandets effekter på dessa. Ålgräsängarna i Malmös södra havsområde utgör den viktigaste biotopen i kommunen och är basen för stora delar av ekosystemet i Öresund. Även
om två av transekterna visar på en förbättring ses ingen sådan vad gäller den tredje transekten, söder om Lernacken. Vi ser därför med viss oro på denna utveckling även om inventeringen inte ägde rum vid en optimal tidpunkt. Dessutom hade vi önskat en koppling till hur ålgräset kommer att påverkas av den dumping av slam som danska aktörer nu påbörjat och av
den planerade utbyggnaden av Lynetteholmen. Vi ser därför fram emot en kommande återkoppling om inventeringen av ålgräs, utförd vid rätt tidpunkt och på de platser som kan påverkas av de utbyggnadsplaner som finns både på dansk som svensk sida av sundet.

Miljönämnden 2022-02-17
Tobias Petersson (V)
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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MNN-2022-31

Rapport - Mätningar av försurande och övergödande
ämnen samt tungmetaller i Malmö, MN-2019-7353

Sammanfattning
Mätningar av nederbörd, försurande ämnen, baskatjoner och tungmetaller görs vart femte
år inom ramen för miljönämndens uppdrag om miljöövervakning. Mätningarna visar på
tydligt nedåtgående trender. Malmö har endast under enstaka vintermånader en tydligt
försurad nederbörd. Kvävedepositionen och depositionen av sulfat har minskat och ligger i
nivå med bakgrundsstationerna. Detta gäller även tungmetaller som kadmium och bly, vilka
har minskat med 77 respektive 91 % sedan 1999/2000. För många ämnen är depositionen i
Malmö i nivå med de som uppmätts vid bakgrundsstationer runt om i Skåne, vilket
förbättrar förutsättningarna för att uppfylla delar av mål 11 i Malmö stads miljöprogram
minimera utsläpp till hav och vattendrag.
Beslut
1. Miljönämnden godkänner rapporten.
2. Miljönämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att använda rapporten som underlag i
tillsynsarbetet samt som underlag för det fortsatta arbetet med att förbättra
luftkvaliteten i Malmö.
Reservationer och särskilda yttranden
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att de avser att inkomma med ett särskilt
yttrande, bilaga § 54 a.

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Servicenämnden
Beslutsunderlag
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Vänsterpartiet
Särskilt Yttrande
Miljö Nämnden 2022-02-17 Ärende: Rapport - Mätningar av försurande och övergödande ämnen samt tungmetaller i Malmö, MN 2019-7353

Vi vill börja med att tacka förvaltningen för en mycket intressant rapport och mycket bra analyser i den text som förvaltningen lagt fram baserat på Svenska miljöinstitutets mätningar.
Vi finner det viktigt att lyfta de problem som rapporten understryker även om de totala mängden utsläpp minskar.
Rapportens slutsatser sammanvägda med vetskapen om rådande miljö och klimatkris samt
insikter efter RISE dragning under miljölägesdagen ger oss enbart en väg framåt.
Staden måste kraftfullt agera för en omställning av jordbruket, detta bör ske genom upphandling, informationsarbete och sist men inte minst en transformation av hur stadens jordbruksmark brukas. Vi kan i rapporten läsa att skånska odlingsjordar, som kategoriseras som landets bästa jordar, är nära en nivå som gör dem olämpliga för livsmedelsproduktion.

Vi måste därför verka för:
 en ökad ekologisk produktion på stadens mark
 ökat inköp av lokal och ekologisk produktion i alla stadens verksamheter
 förändrade regler för arrendatorer av stadens mark - med en successiv förändring
mot nära på 100 % ekologisk produktion på den mark staden arrenderar ut.
 biokol inblandning på all offentlig odlingsmark
 framtagande av lokal produktion av biokol i kommunal regi.

Miljönämnden 2022-02-17
Tobias Petersson (V)
Med instämmande av
Gunilla Ryd

