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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-21 kl. 09:00-14:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Ingrid Kristina Andersson (S) (medverkar digitalt)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M) (medverkar digitalt)
Lars-Eric Nelderup (C) (medverkar digitalt)
Lisbeth Persson Ekström (SD) (medverkar digitalt)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (S)
Annika Råbrandt (S)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP)
Anfal Saad Mahdi (V)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Charlotte Widén Odder (tillförordnad förvaltningssdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (personalföreträdare Kommunal)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Annika Gottfridsson (ekonomichef)
Ellen Andersson (utredare strategiska avdelningen)

Utses att justera

Carin Gustafsson (V)

Justeringen

2020-09-28

Protokollet omfattar
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Underskrifter

Sekreterare

............................................

Jesper Salö
Ordförande

...........................................

Roko Kursar (L)
Justerande
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Carin Gustafsson (V)
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Remiss Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030

FSN-2020-1753
Sammanfattning

Miljönämnden har tagit fram förslag på Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030.
Miljöprogrammet anger riktningen för Malmö stads långsiktiga arbete med miljöfrågor och är
stadens lokala agenda för arbetet med den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden gör tre tillägg i föreliggande förslag till yttrande:
Tillägg 1
Under ”Malmö har ett hållbart mobilitetssystem” uttrycker man i Miljöprogrammet att marken ska lämna
företräde för hållbara transportsätt och att det i Malmö ska vara självklart att gå, cykla och åka kollektivt.
Dessa transportsätt är inte självklara för alla Malmöbor. Malmöbor med funktionsnedsättning kan ha behov
av bil och/eller hjälpmedel och således parkering med korta tillgängliga transportvägar från färdtjänst,
anpassat fordon och fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Tillägg 2
Under ”Fler skyddade havsområden och hållbar förvaltning av vatten och hav” rekommenderar
funktionsstödsnämnden att man förtydligar med lydelsen att bräddning ska minska. Det är relevant för
Malmö stad som boplats och verksamhetsutövare att motverka utsläpp av läkemedelsrester och
hormonstörande ämnen samt i förlängningen även antibiotikaresistens.
Tillägg 3
Under ”Ett Malmö med rik och frisk natur” lyfter man växter och djurs livsmiljöer och jordbruket.
Eftersom funktionsstödsnämnden är en av de verksamheter som är i behov av stimulianpassade miljöer för
nybyggnation vill nämnden lyfta fram vikten av att detta till trots prioritera och bevara befintligt jordbruk,
växter och djurs livsmiljöer.
2. Funktionsstödsnämnden godkänner, efter beslutade tillägg, yttrandet.
Särskilda yttranden
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 3)
Erik Hammarström (MP) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 4)
Yrkanden
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden ska göra följande tillägg i sitt yttrande:
Tillägg 1
Under ”Malmö har ett hållbart mobilitetssystem” uttrycker man i Miljöprogrammet att marken ska lämna
företräde för hållbara transportsätt och att det i Malmö ska vara självklart att gå, cykla och åka kollektivt.
Dessa transportsätt är inte självklara för alla Malmöbor. Malmöbor med funktionsnedsättning kan ha behov
av bil och/eller hjälpmedel och således parkering med korta tillgängliga transportvägar från färdtjänst,
anpassat fordon och fordon med handikapptillstånd.
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Tillägg 2
Under ”Fler skyddade havsområden och hållbar förvaltning av vatten och hav” rekommenderar
funktionsstödsnämnden att man förtydligar med lydelsen att bräddning ska minska. Det är relevant för
Malmö stad som boplats och verksamhetsutövare att motverka utsläpp av läkemedelsrester och
hormonstörande ämnen samt i förlängningen även antibiotikaresistens.
Tillägg 3
Under ”Ett Malmö med rik och frisk natur” lyfter man växter och djurs livsmiljöer och jordbruket.
Eftersom funktionsstödsnämnden är en av de verksamheter som är i behov av stimulianpassade miljöer för
nybyggnation vill nämnden lyfta fram vikten av att detta till trots prioritera och bevara befintligt jordbruk,
växter och djurs livsmiljöer samt äganderätten för markens förvaltare.
Ajournering
Sammanträdet avbryts (ajourneras) i 10 minuter för politiska överläggningar.
Beslutsgång
Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska bifalla Anselmssons (M) föreslagna tillägg 1 men
ändra handikapptillstånd till parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska bifalla Anselmssons (M) föreslagna tillägg 2 i sin
helhet.
Roko Kursar yrkar på att nämnden ska bifalla Anselmssons (M) föreslagna tillägg 3 men
stryka […] samt äganderätten för markens förvaltare.
Josefin Anselmsson (M), Bengt Persson (S), Erik Hammarström (MP) och Carin Gustafsson
(V) instämmer i Kursars (L) yrkande att bifalla Anselmssons (M) tillägg med Kursars (L)
justeringar.
Beslutsgång
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna yttranden
efter Anselmssons (M) justerade tillägg.
Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i att godkänna yttrandet efter Anselmssons (M)
justerade tillägg.
Beslutet skickas till

Miljönämnden

Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200921
Ärende: FSN-2020-1753
Miljöprogrammet är till orden luddigt och beroende av flertalet andra politiska beslut
och dokument vilket problematiserar dess funktion som verktyg. Därtill påverkas
programmets mål långt utan- och ovanför Malmö stad.
Moderaterna och Centerpartiet är dock tacksamma för att vi i
funktionsstödsnämndens yttrande fick in relevanta synpunkter till Miljöprogrammet
vilket gör skillnad för Malmöbor med funktionsnedsättning.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Halid Osman (C) Peter Eliasson (M)

Bilaga 4 - FSN 200921 (§108)
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Särskilt yttrande från Miljöpartiet
Ärende 5. Remiss Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Diarienummer: FSN-2020-1822
Arbetet med Malmö Stads Miljöprogram ramar in målbilden för Malmös miljöarbete framåt.
Malmö behöver ta stora kliv framåt för att reducera Malmös miljöpåverkan och för detta behövs
tydliga målsättningar där ansvar kan utkrävas. För detta krävs mätbarhet. Miljöpartiet anser att
indikatorerna i Miljöprogrammet behöver specificeras och förtydligas.
Ökningar och minskningar innebär viktiga riktvärden, men etablerar inte en tillräcklig ambitionsnivå
för den omställning staden behöver göra. Vi vänder oss även specifikt emot vissa av planens
målvärden och vill exempelvis se att andelen grönyta per capita skall öka och att resor med bil ska
minska. Vidare anser vi att planen kompletteras av ett mål om energieffektivisering, en
pollineringsplan för pollineringsinfrastruktur och strategi för länkande av stadens gröna stråk. Vill
även se att planen har en målsättning för hur samverkan ska ske med externa aktörer för att minska
utsläpp från staden som geografi.
Risken med ett alltför ospecificerat Miljöprogram är att stadens ambitionsnivå faller till minsta
möjliga insats i rätt riktning. Miljöpartiet vill se en tydligare målbild med mer specifik mätbarhet för
att ge staden bättre underlag för att kunna prioritera sitt miljöarbete och hållbara omställningar.
För Miljöpartiet de Gröna
Erik Hammarström
med instämmande av Pontus Källström

