1

Malmö stad

Miljönämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2022-04-19 kl. 14:00

Plats

Miljöförvaltningen, Bergsgatan 17

Ordförande

Simon Chrisander (L)

Ledamöter

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

Ersättare

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

Övriga deltagare

Rebecka Persson, Miljödirektör
Håkan Nilsson, Ekonomichef
Malin Sandström, Enhetschef
Mathias de Maré, Avdelningschef
Pernilla Hedin, Enhetschef
Sofie Holmkvist, Avdelningschef
Ola Gustafsson, Avdelningschef
Vian Mirza, Kanslichef
Erik Molander, Stadsjurist
Carina Jansson, Nämndsekreterare

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

2

1.

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Förslag till beslut

1. Miljönämnden utser Helena Grahn att jämte ordföranden justera dagens protokoll
tisdagen den 26 april 2022. Skriftliga reservationer och särskilda yttranden ska lämnas
in senast klockan 12.00 måndagen den 25 april 2022.

2.

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.

3.

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga tjänstepersoner.

4.

Information - Klimatomställning Malmö och 100 klimatneutrala
städer

Förslag till beslut

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

5.

Information - Naturvårdsplanen (inför beslut i maj)

Förslag till beslut

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

6.

Information - Malmö stads ansökan till Making cities resilient om att
bli en internationell hub i reciliensfrågan
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Förslag till beslut

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

7.

Information - Avvikelser i projektportföljen (kvartal 1 - 2022)

Förslag till beslut

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

8.

Anmälan av inkomna skrivelser - april 2022

MNN-2022-66
Förslag till beslut

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

•
•
•
•
•
•
•
9.

KF 220303 § 41 Revidering av miljönämnden och servicenämnden reglementen
KF 220303 § 49 Motion Magnus Olsson (SD) om att stänga ner källarmoskeerna
KS 220316 § 76 Remiss miljödepartementet - EU-kommitionens rev förordning
transporter avfall
KS 220316 § 90 Riktlinjer offentlig flaggning i Malmö stad
KSAU 220228 § 104 Kommunens årerrapportering vattenmyndigheten 2016-2021
KSAU 220228 § 105 Remiss infrastrukturdep Trafikverkets rapport
KSAU 220228 § 106 Remiss utrikesdep EU marknadskontrollförordn del 2
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - april 2022

MNN-2022-65
Förslag till beslut

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

•

Samverkansprotokoll 220318 inkl bilagor
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10.

Redovisning av delegerade beslut - april 2022, MN-2022-24

MNN-2022-67
Förslag till beslut

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

•
•
•
•
•
•
•
11.

Delegationslista administrativa ärenden
Delegationslista detaljplaner
Delegationslista ordförande
Delegationslista projektansökningar
Delegationslista projektavtal
Delegationslista yttrande övrigt
Delegationslista övriga
Miljödirektören informerar - april 2022

MNN-2022-68
Förslag till beslut

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

12.

Motion av Anders Skans (V) om stöd till Fossilnedrustningsavtalet,
Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, MN-2022-167

MNN-2022-77
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har till miljönämnden översänt en motion om att stödja ett initiativ till
ett globalt fossilnedrustningsavtal. I motionen föreslås det att kommunfullmäktige ska besluta
att Malmö stad formellt stödjer initiativet, uppmanar Sveriges regering att stödja initiativet
samt bekräftar sitt pågående arbete med att nå Parisavtalets mål och i enlighet med avtalet
lovar att uppfylla sin proportionerliga minskning av växthusgaser. Miljönämnden bedömer att
motionens initiativ om att ge stöd till fossilnedrustningsavtalet ligger väl i linje med stadens
redan uttalade klimatambitioner. Samtidigt vill miljönämnden poängtera att det redan pågår
arbete i staden vars uttalade målsättning är att uppnå 1,5-gradersmålet. Däremot ser inte
miljönämnden det som möjligt eller eftersträvansvärt att staden skriver under ett avtal med
denna bindande formulering.
Svar till kommunfullmäktige senast 2022-04-08, STK-2021-1308.
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Förslag till beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, med
hänvisning till miljöförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag

•
•
13.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-04-19
Bilaga 1 - Motion Anders Skans (V) om stöd till Fossilnedrustningsavtalet
Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) om att beställa en rapport för att
belysa rådande tystnadskultur och kriminellas inflytande inom
kommunens verksamheter, MN-2022-165

MNN-2022-59
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har översänt en motion för yttrande om en utredning av eventuell
tystnadskultur och kriminellas inflytande över kommunens verksamhet. I motionen föreslås
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att beställa en rapport från en
lämplig extern och oberoende aktör för att utreda frågan. Miljönämnden instämmer i vikten
av att motverka otillåten påverkan inom kommunen men anser att ett tillräckligt omfattande
arbete pågår utifrån miljöförvaltningens ansvarsområde. Miljönämnden föreslår därför
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Svar till kommunfullmäktige senast 2022-05-09, STK-2021-1309.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, med
hänvisning till miljöförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag

•
•

14.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-04-19
Bilaga 1 - Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) beställa rapport belysa rådande
tystnadskultur
Remiss från Naturvårdsverket - Esbosamråd om Danmarks
påbörjade arbete med vattenområdesplaner, MN-2020-8945

MNN-2022-60
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har översänt en remiss gällande förslag till Danmarks vattenområdesplaner
och medföljande miljörapport till bland annat miljönämnden för yttrande. De danska
vattenområdesplanerna förväntas medföra en gränsöverskridande påverkan i form av en
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minskning av kvävetillförseln från landbaserade verksamheter till kustvattenförekomsterna i
och kring Öresund. Detta förväntas leda till en förbättring vad gäller övergödningen i
Öresund med kringliggande vatten och positiva effekter även i svenska vatten.
Svar till kommunstyrelsen senast 2022-05-04, STK-2020-1239.
Förslag till beslut

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

•
•
•
•
•
15.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-04-19 rev
Bilaga 1 - Vandområdeplanerne 2021–2027
Bilaga 2 - Miljørapport for vandområdeplanerne 2021–2027
Bilaga 3 - Bilaga till vandområdeplanerne 2021–2027 - Sverige
Bilaga 4 - Information om samrådet från Naturvårdsverket
Miljöredovisning 2021, MN-2022-134

MNN-2022-62
Sammanfattning

Uppföljningen av miljöprogrammet sammanställs i en återkommande miljöredovisning.
Miljönämnden ansvarar för denna sammanställning, som också ligger till grund för den
ekologiska dimensionen av Malmö stads hållbarhetsrapportering. Då Miljöprogram för
Malmö stad 2021–2030 antogs förra året ligger fokus i den första redovisningen på att
presentera arbete som slutfördes under 2021 eller pågår in i år 2022. Miljöredovisningen utgår
från målområdena i miljöprogrammet och under respektive målområde presenteras de
indikatorer som är inkluderade i redovisningen samt pågående eller avslutade aktiviteter som
stadens förvaltningar och bolag inkommit med.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner Miljöredovisning 2021.
2. Miljönämnden översänder Miljöredovisning 2021 samt Styrdokument Miljöprogram
för Malmö stad 2021–2030 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för
information.
3. Miljönämnden översänder Miljöredovisning 2021 till samtliga nämnder, helägda bolag
samt Sysav, Copenhagen Malmö Port AB och VA Syd.
Beslutsunderlag

•
•
•

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-04-19
Bilaga 1 - Miljöredovisning 2021
Bilaga 2 - Styrdokument Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030
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16.

Rapport - Luften i Malmö 2021, MN-2022-2215

MNN-2022-63
Sammanfattning

Malmö stad har genom EU-direktiv och miljöbalken en skyldighet att kontrollera samt ha
kunskap om stadens utomhusluft. Under 2021 uppmättes något lägre luftföroreningshalter än
föregående år. Den nationella miljökvalitetsnormen klaras med god marginal på alla
mätplatser och för alla luftföroreningar. Luftföroreningshalter har i stort sett minskat stadigt
under de senaste fem till sju åren och i dag närmar sig uppmätta halter de nationella
miljömålen även i de mest, ur luftföroreningsperspektiv, besvärliga miljöer. Det gäller dock
inte halten av koldioxid som ökar i atmosfären. Tidigare gällde det även marknära ozon, men
de senaste tre åren har ozonhalterna stadigt minskat.
Förslag till 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.
Beslutsunderlag

•
•
17.

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-04-19
Bilaga 1 - Rapport om luftkvaliteten i Malmö 2021
Samråd detaljplan för Spelet 13, Dp 5740, MN-2021-5014

MNN-2022-64
Sammanfattning

Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra permanent bygglov för nuvarande
verksamhet genom att komplettera nuvarande markanvändning för industri (J) med
centrumändamål (C). Dagens verksamheter detaljhandel, restaurang och vårdcentral bedrivs
idag med ett tidsbegränsat bygglov. Miljönämnden är positiv till förslaget men anser att
markföroreningar inte är tillräckligt utredda. Miljönämnden anser vidare att detaljplanen bör
begränsa markanvändningen Industri till verksamheter som inte leder till ökad individ- och
samhällsrisk eller oacceptabla störningar. I annat fall ser miljönämnden en risk att
detaljplanen kan motverka förverkligandet av det nyligen godkända planprogrammet för
Sofielunds verksamhetsområde.
Svar till stadsbyggnadsnämnden senast 2022-04-21, SBN-2019-566.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden tar inte ställning till förslaget till detaljplan, utan anser att det behöver
kompletteras enligt förvaltningens förslag till yttrande.
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Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-04-19
Bilaga 1 - Lokaliseringskarta
Bilaga 2 - Dp 5740 Planbeskrivning samråd
Bilaga 3 - Dp 5740 Plankarta samråd
Bilaga 4 - SBN 2021-04-22 §148a reservation Sverigedemokraterna
Bilaga 5 - SBN 2022-02-17 §53a reservation Moderaterna Centerpartiet

