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Sten Dahlvid (S)
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Lars Myllenberg (M)
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Jan Olof Håkan Andersson (SD)
Wilfredo Salinas Yancunta (S) §§73-76 ersätter Arwin Sohrabi (S) (Vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare
Wilfredo Salinas Yancunta (S) §§77-89
Leakim Eventhén (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Gunilla Ryd (V)
Bill Jönsson (M) §§77-89
Jenny Bengtsson (SD)
Övriga närvarande
Rebecka Persson (Miljödirektör)
Håkan Nilsson (Ekonomichef)
Malin Sandström (Enhetschef)
Sofie Holmkvist (Avdelningschef)
Ola Gustafsson (Avdelningschef)
Vian Mirza (Kanslichef)
Carina Jansson (Nämndsekreterare)
Micaela Aleman (Enhetschef)
Gunilla Andersson (SACO)
Emma Börjesson (Vision)
Sandra Lublinn (Miljöinspektör)
Simon Alskans (Enhetschef)
Anna Roslund (Utredare MSA) §76
Veronika Hoffmann (Projektledare MSA) §76
Jonna Nilsdotter (Ekolog SBK) §77
Rasmus Fredriksson (Projektledare MSA) §77
Magnus Qvant (Strateg MSA) §78
Sofie Hansen (Utredare MSA) §87
Mårten Spanne (Miljöingenjör MSA) §88
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§77
§78
§79
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§81
§82
§83
§84
§85
§86
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§88
§89

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet
Fråga om närvarorätt för personalföreträdare
Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner
Information - Klimatomställning Malmö och 100 klimatneutrala städer
Information - Naturvårdsplanen (inför beslut i maj)
Information - Malmö stads ansökan till Making cities resilient om att bli en
internationell hub i reciliensfrågan
Information - Avvikelser i projektportföljen (kvartal 1 - 2022)
Anmälan av inkomna skrivelser - april 2022
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - april 2022
Redovisning av delegerade beslut - april 2022, MN-2022-24
Miljödirektören informerar - april 2022
Motion av Anders Skans (V) om stöd till Fossilnedrustningsavtalet, Fossil
Fuel Non-Proliferation Treaty, MN-2022-167
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
Remiss från Naturvårdsverket - Esbosamråd om Danmarks påbörjade
arbete med vattenområdesplaner, MN-2020-8945
Miljöredovisning 2021, MN-2022-134
Rapport - Luften i Malmö 2021, MN-2022-2215
Samråd detaljplan för Spelet 13, Dp 5740, MN-2021-5014
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§

73

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 26 april 2022. Skriftliga reservationer och särskilda yttranden ska
lämnas in senast klockan 12.00 måndagen den 25 april 2022.
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§

74

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

Beslut
1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.
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§

75

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner

Beslut
1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga tjänstepersoner.
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§

76

Information - Klimatomställning Malmö och 100
klimatneutrala städer

Sammanfattning
Sofie Holmkvist, avdelningschef, Anna Roslund, utredare och Veronika Hoffmann,
projektledare från miljöstrategiska avdelningen, informerar miljönämnden om det pågående
arbetet med klimatomställning Malmö. Redogjorde även för verktyget Climate View och
framtagande av ett livsstilsbaserat verktyg om livsstil och vanor hos Malmöborna, som ska
ligga till grund för individuella klimatkontrakt. Information om den inlämnade ansökan om
att bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer.
Beslut
1. Miljönämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
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§

77

Information - Naturvårdsplanen (inför beslut i maj)

Sammanfattning
Jonna Nilsdotter, ekolog från SBK och Rasmus Fredriksson, projektledare MSA, informerar
om arbetet med den nya naturvårdsplanen som ska beslutas i maj.
Beslut
1. Miljönämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
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§

78

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

Sammanfattning
Magnus Qvant, strateg på miljöstrategiska avdelningen (MSA) och specialist inom området,
redogör för Malmö stads ansökan till "Making cities resilient". Resilient Hub - att bli en
plats att vända sig till för att söka kunskap, stöd och samarbete i ett EU-nätverk som rör
resiliens.
Beslut
1. Miljönämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
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§

79

Information - Avvikelser i projektportföljen (kvartal 1 - 2022)

Sammanfattning
Sofie Holmkvist, avdelningschef på miljöstrategiska avdelningen (MSA) informerar
miljönämnden om statusuppdatering om avvikelser i projektportföljen under första
kvartalet 2022 samt pågående ansökningar och beviljade medel.
Beslut
1. Miljönämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
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§

80

Anmälan av inkomna skrivelser - april 2022

MNN-2022-66
Beslut
1. Miljönämnden lägger redovisningen av inkomna skrivelser till handlingarna.
Beslutsunderlag
•
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 20162021
•
KSAU 220228 § 105 Remiss infrastrukturdep Trafikverkets rapport
•
KSAU 220228 § 106 Remiss utrikesdep EU marknadskontrollförordn del 2
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§

81

MNN-2022-65

Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - april
2022

Beslut
1. Miljönämnden lägger redovisningen av upprättade och utgående skrivelser till
handlingarna.
Beslutsunderlag
•
Samverkansprotokoll 220318 inkl bilagor
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§

82

MNN-2022-67

Redovisning av delegerade beslut - april 2022, MN-202224

Sammanfattning
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.
Beslut
1. Miljönämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag
•
Delegationslista administrativa ärenden
•
Delegationslista detaljplaner
•
Delegationslista ordförande
•
Delegationslista projektansökningar
•
Delegationslista projektavtal
•
Delegationslista yttrande övrigt
•
Delegationslista övriga
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§

83

Miljödirektören informerar - april 2022

MNN-2022-68
Sammanfattning
Rebecka Persson, miljödirektör informerar miljönämnden om:
•

Rekrytering av ny avdelningschef för Avdelningen livsmedelskontroll (ALK) pågår.

Beslut
•

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

84

MNN-2022-77

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

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 1,5gradersmålet. Däremot ser inte miljönämnden det som möjligt eller eftersträvansvärt att
staden skriver under ett avtal med denna bindande formulering.
Beslut
1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden
Arwin Sohrabi (S) och Johanna Axerup (S) och Sten Dahlvid (S) med instämmande av Wilfredo Salinas (S) lämnar
en muntlig reservation.
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att han avser inkomma med en reservation,
bilaga § 84 a.

Yrkanden
Simon Chrisander (L) med instämmande av Leakim Eventhén (L) yrkar att motionen ska avslås.
Arwin Sohrabi (S) och Johanna Axerup (S) och Sten Dahlvid (S) med instämmande av Wilfredo Salinas (S) yrkar
bifall till förvaltningens förslag att anse motionen besvarad.
Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD) yrkar att motionen ska
avslås.
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) yrkar att motionen ska avslås.
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Miljönämnden godkänner beslutsgången:
Ordföranden Simon Chrisander (L) finner att det finns tre förslag: förvaltningens förslag att anse motionen
besvarad och två motförslag. Ett motförslag från Tobias Petersson (V) om bifall till motionen och ett motförslag
från Simon Chrisander (L), Helena Grahn (M) och Håkan Ask om att avslå motionen.
Ordföranden Simon Chrisander (L) ställer i tur och ordning proposition på förslagen och finner att miljönämnden
avslår motionen.
Omröstning begärs.
Först ställer ordförande, Tobias Peterssons (V) förslag för bifall till motionen mot Simon Chrisander (L), Helena
Grahn (M) och Håkan Asks (SD) förslag om avslag av motionen.
Med fem ja-röster för Simon Chrisander (L), Helena Grahn (M) och Håkan Asks (SD) avslagsyrkande och en nejröst för Tobias Peterssons (V) bifallsyrkande och tre som avstår från att rösta finner ordföranden att
miljönämnden bifaller Simon Chrisander (L), Helena Grahn (M) och Håkan Asks (SD) avslagsyrkande som
motförslag.

Därefter ställer ordförande Simon Chrisander (L) de två förslagen mot varandra: Simon Chrisander (L), Helena
Grahn (M) och Håkan Asks (SD) avslagsyrkande och förvaltningens liggande förslag om besvarande av motionen.16
Med tre ja-röster för förvaltningens förslag mot fem-nej-röster för Simon Chrisander (L), Helena Grahn (M) och
Håkan Asks (SD) förslag om avslag av motionen och en som avstår från att rösta, finner ordföranden Simon
Chrisander (L) att miljönämnden avslår motionen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-04-19
•
Bilaga 1 - Motion Anders Skans (V) om stöd till Fossilnedrustningsavtalet

Voteringslista
Malmö stad

Miljönämnden
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Mötesdatum
2022-04-19

Voteringslista: § 84
Ärende: Motion av Anders Skans (V) om stöd till Fossilnedrustningsavtalet, Fossil Fuel
Non-Proliferation Treaty, MN-2022-167, MNN-2022-77
Voteringslist(or)
§ 84 votering 1
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
§ 84 votering 2
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

Nej

Avstår
X

X
X
X
X
X
X
X
5
Ja

1

3

Nej
X

Avstår

X
X
X
X
X

3

X
X
X
5

1
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Vänsterpartiet

Reservation
Reservation, Miljö Nämnden 2022-04-19 Ärende MN-2022-167 - Motion av Anders
Skans (V) om stöd till Fossilnedrustningsavtalet, Fossil Fule Non - Proliferation Treaty.
Vi förstår inte varför MFs förslag till svar anser att det inte är eftersträvansvärt eller möjligt att
skriva under det motionen föreslår. Den ligger ju, enligt förvaltningen helt i linje med våra klimat- och miljömål och det arbete som just påbörjats. Dessutom skriver ju kommunen under
en hel del liknande ”avtal” som Klimatkommunerna, Viable Cities, Fairtrade City m.m. Vi anser att det är just tydliga bindande formuleringar som behövs för att vi ska lyckas uppnå våra
mål.

Därför reserverar vi oss mot förslaget till svar och yrkar bifall till motionen.

För Vänsterpartiet Malmö 2022-04-19
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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§

85

MNN-2022-59

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

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.
Beslut
1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
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 skriftligt reservation, bilaga § 85 a.

Yrkanden
Arwin Sohrabi (S) och Johanna Axerup (S) och Sten Dahlvid (S) med instämmande av Wilfredo Salinas (S) yrkar
avslag till motionen.
Simon Chrisander (L) med instämmande av Leakim Eventhén (L) yrkar avslag till motionen.
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) yrkar avslag till motionen.
Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) yrkar bifall till förvaltningens
förslag att anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Miljönämnden godkänner beslutsgången:
Ordföranden Simon Chrisander (L) finner att det finns tre förslag: förvaltningens förslag att anse motionen
besvarad och två motförslag. Ett motförslag från Arwin Sohrabi (S), Simon Chrisander (L) och Tobias Petersson
(V) om att avslå motionen och ett motförslag från Håkan Ask (SD) om att bifalla motionen.
Ordföranden Simon Chrisander (L) ställer i tur och ordning proposition på förslagen och finner att miljönämnden
avslår motionen.
Omröstning begärs.
Först ställer ordförande, Arwin Sohrabi (S), Simon Chrisander (L) och Tobias Peterssons (V) förslag mot Håkan
Asks (SD) förslag. Med fem ja-röster för Arwin Sohrabi (S) , Simon Chrisander (L) och Tobias Peterssons (V)
avslagsyrkande och två nej-röster för Håkan Asks (SD) bifallsyrkande och två som avstår från att rösta finner
ordföranden att miljönämnden bifaller Arwin Sohrabi (S), Simon Chrisander (L) och Tobias Peterssons
(V) avslagsyrkande som motförslag.
Därefter ställer ordförande Simon Chrisander (L) de två förslagen mot varandra: Arwin Sohrabi (S), Simon
Chrisander (L) och Tobias Peterssons (V)avslagsyrkande och förvaltningens liggande förslag. Med fyra ja-röster
för förvaltningens förslag mot fem-nej-röster för motförslaget, finner ordföranden Simon Chrisander (L) att
miljönämnden avslår motionen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
20
•
G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-04-19
•
Bilaga 1 - Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) beställa rapport belysa rådande
tystnadskultur

Voteringslista
Malmö stad

Miljönämnden
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Mötesdatum
2022-04-19

Voteringslista: § 85
Ärende: Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) om att beställa en rapport för att belysa
rådande tystnadskultur och kriminellas inflytande inom kommunens verksamheter, MN2022-165, MNN-2022-59
Voteringslist(or)
Votering § 85 bilaga 1
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
Votering § 85 bilaga 2
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
X
5
Ja

X
X
2
Nej
X
X

2
Avstår

X
X
X
X
X
X
X
4

5

0
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Reservation
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2022-165

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) om att beställa en rapport för att belysa rådande
tystnadskultur och kriminellas inflytande inom kommunens verksamheter
Tyvärr anser L och S att det inte behövs någon rapport och att ett tillräckligt arbete redan pågår mot
otillåten påverkan.
Det ligger i sakens natur att de styrande inte vill ha någon rapport om de kriminellas inflytande och
särskilt inte under ett valår. Vi Sverigedemokrater vill däremot veta om det är lika illa ställt i Malmö
som i Göteborg.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen 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)
2022-04-19

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

86

MNN-2022-60

Remiss från Naturvårdsverket - Esbosamråd om
Danmarks påbörjade arbete med vattenområdesplaner,
MN-2020-8945

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 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.
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 § 86 a.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
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
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Särskilt yttrande, MiljöNämnden 2022-04-19 Ärende MN-2020-8945 - Esbosamråd
om Danmarks påbörjade arbete med vattenområdesplan.
Danmark åläggs enligt Esbokonventionen att samråda med berörda länder då gränsöverskridande påverkan av planerade åtgärder kan uppstå. Detta görs genom remissen om rapporten Danmarks vattenområdesplaner. Det lyfts en hel del positiv utveckling i planen och dessa punkter kommenteras av MF, och uppskattas av förvaltningen. MF ställer sig dock frågande till varför tidigare utveckling om minskade effekter av
förorenande ämnen inte längre omnämns. Vi i Vänsterpartiet ställer oss mycket frågande till MFs förslag till svar på remissen då vi finner det alltför diplomatiskt att svara med en så vag formulering.
Var frågar MN ej rakt ut om vad som är orsaken till att hänvisningen till den positiva
trenden, som uppmärksammats i tidigare samråd, nu slopats eller gått förlorad? Läser man mellan raderna så får man lätt intrycket av att anledningen är att minskad
påverkan bytts till ökad eller i alla fall inte längre minskad.
Vi i Vänsterpartiet ställer oss också mycket frågande till varför man inte, som i tidigare samråd, lyfter farhågorna kring sandsugningen i Sundet. I föregående samråd lyfte
Malmö stad att “Fysisk påverkan, i form av till exempel sandsugning på danska sidan, kan ha en gränsöverskridande effekt”.
Vi finner det mycket märkligt att denna mening inte längre lyfts i MNs svar, särskilt i
en tid då all politik som berör Öresund måste överskuggas av det planerade bygget
av Lynetteholmen. Det kommer i allra högsta grad innebära sandsugning som med
stor sannolikhet har gränsöverskridande effekter. Vänsterpartiet därför anser att detta
borde lyftas i skarpaste möjliga ordalag.
För Vänsterpartiet Malmö 2022-04-19
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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87

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.
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.
Reservationer och särskilda yttranden
Tobias Petersson (V) med instämmande av Gunilla Ryd (V) meddelar att han avser inkomma med ett särskilt
yttrande, bilaga § 87 a.
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) meddelar att de avser inkomma
med ett särskilt yttrande, bilaga § 87 b.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Boplats Syd AB
MKB Fastighet AB
MINC i Sverige AB
Malmö Stadsteater AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Leasing AB
Malmö Kommuns Parkering AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Copenhagen Malmö Port AB
Sysav
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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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Särskillt yttrande, MiljöNämnden 2022-04-19 Ärende MN-2022- 134 - Miljöredovisning 2021
Miljöredovisningen 2021 bjuder på en hel del höjdpunkter, det finns trender som är
positiva och flera mycket lovande aktiviteter är planerade att starta, t.ex verktyget Climate View. Men resultaten som rapporteras är en dystrare läsning, grönytan i staden
minskar, CO2 utsläppen minskar inte i den takt som krävs, och luften i staden håller
sig precis över uppsatta mål.
Vänsterpartiet anser att många av de aktiviteter som redovisas och som planeras är
bra. Men för varje år vi missar våra uppsatta mål bygger vi på vårt klimat- och miljöskuldberg inför kommande år och kommande generationer. Detta innebär att vi
idag måste arbeta dubbelt så hårt, satsa dubbelt så mycket resurser och vi måste
våga ta de svåra beslut som klimatkrisen kräver. En transformation, som enligt Klimatpolitiska Rådets ordförande, inte går att genomföra utan att det märks. Vi måste
alltså gå från Bla bla till åtgärder som ger resultat, redan idag för i morgon är det försent.
Vi i Vänsterpartiet har krävt mer resurser till omställningen, vi har även krävt en buffert för kontinuitet och förstärkning av externfinansierade projekt. Utan större ansvar
från staden kommer inte uppsatta mål att nås. Its time for action!
För Vänsterpartiet Malmö 2022-04-19
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2022-04-19
Ärende 15: Miljöredovisning 2021, MN-2022-134
Uppföljningen av miljöprogrammet sammanställs i en återkommande
miljöredovisning. Miljöredovisningen 2021 är den första redovisningen som
följer upp Miljöprogram för Malmö Stad 2021 – 2030.
Miljöredovisningen visar att andelen grönyta i staden fortsätter att minska. Mellan
de senaste mätningarna har grönytan minskat med 324 hektar i stadsmiljön och
en total minskning på 726 hektar inom kommunens gränser.
Miljöredovisningen visar också att stadens bräddningar ökat under 2021.
Såväl bräddningarna som den minskade andelen grönytan beror till stor del på
stadens förtätning.
Moderaterna anser att vi måste sluta hårdgöra en så stor andel yta när vi förtätar.
Staden behöver gröna inslag för att minska buller, ta hand om dagvatten, öka den
biologiska mångfalden och för att skapa en stad man trivs i.
I den fortsatta utbyggnaden av staden är det viktigt att gröna värden kommer med
i stadsplaneringen. Först då kan vi uppnå intentionerna i miljöprogrammet.
Helena Grahn (M)
Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Lars Myllenberg M)
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88

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.
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 han avser inkomma med ett särskilt
yttrande, bilaga § 88 a.

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2022-04-19
•
Bilaga 1 - Rapport om luftkvaliteten i Malmö 2021

30

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Särskilt yttrande, Miljönämnden 2022-04-19 Ärende MN-2022- 2215 - Rapport - Luften i Malmö 2021.
Vi vet att en stor del av utsläppen orsakas av trafiken, som påverkar både klimatet,
miljön och våra medborgares hälsa. Även om de flesta luftföroreningarna har minskat
under det senaste decenniet ökar halten av koldioxid i atmosfären. Vårt miljömål för
luftföroreningar skulle ha uppnåtts 2020 men ligger först nu i närheten eller strax under miljömålet.
Vänsterpartiet lägger högsta vikt vid att våra klimat och miljömål uppnås, Parisavtalet
förpliktar och för att lyckas måste vi vidta åtgärder som i snabbare takt minskar utsläppen av växthusgaser redan nu. Utsläppen måste halveras till 2030, vilket innebär
en utsläppsminskningar på 7 procent per år. Därför vill vi lyfta vissa aspekter som vi
ser som orosmoln vad gäller utsläppen i Malmö.
En stor del av Malmös befolkning exponeras för partikelhalter över 10 mikrogram per
kubikmeter, dvs. över miljömålet ett normalt väder år. Vägtrafiken står för största andelen av PM10 i Malmö, (som ligger på ungefär samma nivå som Gbg på gatunivån).
Endast 43 av Malmös 405 förskolor klarar WHO's nya riktlinjer för PM10, vilket är alldeles för lite för Sveriges klimatsmartaste stad.
Malmö borde ha en nollvision vad gäller barns exponering! Deras ännu inte fullt utvecklade lungor kräver mätningar där barnen exponeras och skarpare mål.
Enligt Naturvårdsverket kan korttidsexponering för relativt höga halter av partiklar orsaka andningsbesvär och andra luftvägssymtom, men även hjärt- och lungsjukdomar
samt förtida dödsfall. Däremot kan långtidsexponering för redan låga halter av partiklar orsaka bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar och lungcancer. Partiklar har särskilt stora
negativa effekter på barns hälsa. De orsakar till exempel astma och försämrad lungutveckling. Enligt WHO finns det ingen tröskel för partikelhalten, under vilken negativa hälsoeffekter inte förekommer. Därför är det fördelaktigt för människors, och särskilt barns, hälsa att sträva efter så låga partikelhalter i luften som möjligt.
Enligt den presenterade Miljöredovisningen 2021 har dessutom utsläppen av kväveoxid från personbilar, motorcyklar och mindre lastbilar inte förändrats väsentligt, utan
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Vänsterpartiet
ligger fortfarande på ca 600 ton. Under det senaste decenniet syns det alltså inte någon nedåtgående trend! Troligen kan det kopplas till ett ökat körande med tunga SUVar. Vi ser därför en risk för att även partikelhalterna kan förvärras när staden förtätas
om bilarna blir fler och med tunga batterier.

För Vänsterpartiet Malmö 2022-04-19
Tobias Petersson
Med instämmande av
Gunilla Ryd

32

§

89

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.
Beslut
1. Miljönämnden tar inte ställning till förslaget till detaljplan, utan anser att det behöver
kompletteras 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 § 89 a.
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) meddelar att de avser inkomma
med ett särskilt yttrande, bilaga § 89 b.

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden
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
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Särskilt yttrande
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2021.5014

Samråd detaljplan för Spelet 13, Dp 5740
Vi Sverigedemokrater instämmer i miljönämndens yttrande men vill trycka extra på att detaljplanen
kompletteras med undersökning av mark, grundvatten och byggnader vad gäller föroreningar.

För Sverigedemokraterna Malmö
Håkan Ask (SD)

Håkan Andersson (SD)

med instämmande av:

Jenny Bengtsson (SD)
2022-04-19

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

Miljönämnden 2022-04-19
Ärende 17: Samråd detaljplan för Spelet 13, Dp 5740, MN-2021-5014
Moderaterna anser att det är av yttersta vikt att framtida markanvändning inte
begränsar de företag som idag verkar i området.
Det är centralt för stadens framtida utveckling att vi värnar stadens industrier och
de arbetstillfällen företagen skapar. Närliggande verksamheter har redan
motarbetats på ett sätt som hotat expansion och fått delar av företag att flytta till
andra kommuner.

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

Lars Myllenberg M)

