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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-04-03 kl. 13:00-14:30

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Märta Stenevi (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Andréas Schönström (S)
John Roslund (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Anton Sauer (C)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Bertil Siöström (Avdelningschef)
Liselott Nilsson (HR-direktör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Anna Westerling (Budgetchef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Ola Nyberg (Finanschef)
Ola Yndeheim (Enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Pernilla Mesch
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen
Protokollet omfattar

§98
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Miljöredovisning 2018 - Uppföljning av miljöprogram för Malmö stad 20092020

STK-2019-164
Sammanfattning

Miljönämnden har översänt rapporten ”Miljöredovisning 2018 – Uppföljning av
Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020” till kommunfullmäktige för information och som
underlag till framtida beslut. Rapporten redovisar vad som uppnåtts i arbetet med Malmö
stads miljömål. Av redovisningen framgår att inget av de fyra övergripande miljömålen för
Malmö bedöms kunna uppnås fullt ut i utsatt tid. Flertalet av nyckeltalen utvecklas på ett
positivt sätt, dock inte tillräckligt snabbt för att målen ska kunna nås i tid.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige lägger Miljöredovisning 2018 – Uppföljning av Miljöprogram för Malmö
stad 2009–2020 till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige uppmanar stadens nämnder och kommunala bolag att använda
Miljöredovisning 2018 – Uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020 som
underlag i framtida verksamhetsplanering och vid framtagande av nya styrdokument.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Märta Stenevi (MP) yrkar tillägg av följande beslutspunkter:
3. Kommunfullmäktige ger servicenämnden i uppdrag att öka takten i utbyggnaden av
solenergi i stadens egna verksamheter med minst 1% per år.
4. Kommunfullmäktige ger stadskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
skyndsamt inför trängselavgifter i Malmö stad.
5. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att utvidga miljözonerna i
Malmö i enlighet med lagstiftning.
6. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett nettomål för
tillförsel av träd i staden.
7. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bereda en handlingsplan
för Trafik- och mobilitetsplanen.
8. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att utöka den biologiska
mångfalden i Malmös parker och vägrenar genom att ge plats till mer vild natur.
9. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdra att inrätta ett
upphandlingsutskott för starkare politisk styrning av upphandlingar.
10. Kommunfullmäktige inrättar ett klimatråd tillsammans med näringsliv, akademi,
idéburen sektor och invånare för att tillsammans ta fram de lösningar som krävs för
att minska Malmös utsläpp av växthusgaser till en nivå som ryms inom ramen för
Parisavtalet.
Emma-Lina Johansson (V) instämmer i Märta Stenevis (MP) tilläggsyrkande.
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Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Håkan Fäldt (M) yrkar avslag på Märta Stenevis (MP)
tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Märta Stenevis (MP)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Märta Stenevi (MP) och Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser
lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 14.
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) avser
lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 15.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut §199 KS AU 190326
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190325 Miljöredovisning 2018 - Uppföljning av
Miljöprogram för Malmö stad
Miljönämnden beslut 190122 §14 med Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse miljöförvaltningen
Bilaga 1 Miljöredovisning 2018
Bilaga 2 Underlag till Miljöredovisning 2018

Bilaga514

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-04-03
Miljöredovisning 2018
Diarienr: STK-2019-164

Klimatförändringarna är redan här. Nya värmerekord slås varje år, polarisen smälter
snabbt och extremväder blir allt vanligare. Trots det minskar inte de globala
klimatutsläppen, och trots att klimatförändringarna är globala, så är alla utsläpp lokala.
Därför behöver Malmö stad ta sitt ansvar genom att sätta stort fokus på miljö- och
klimatfrågorna.
Det är positivt att många av Malmö stads miljömål utvecklas i rätt riktning, men det
räcker inte. Vi är långt ifrån måluppfyllelse på majoriteten av målen, och oavsett hur
den framtida målstrukturen kommer se ut behövs kraftfulla åtgärder för att komma
tillrätta med utmaningarna. Miljöpartiet yrkade därför att kommunstyrelsen skulle
föreslå kommunfullmäktige att besluta följande:
●
●
●

●
●
●
●
●

Kommunfullmäktige ger Servicenämnden i uppdrag att öka takten i
utbyggnaden av solenergi i stadens egna verksamheter till minst 1% per år.
Kommunfullmäktige ger Stadskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att skyndsamt införa trängselavgifter i Malmö stad.
Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att utreda utformningen
och genomförandet av en utvidgning av miljözonerna i Malmö stad till att även
omfatta personbilar.
Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett nettomål
för tillförsel av träd i staden.
Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att bereda en
handlingsplan för Trafik- och mobilitetsplanen.
Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att utöka den biologiska
mångfalden i Malmös parker och vägrenar genom att ge plats till mer vild natur.
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett
upphandlingsutskott för starkare politisk styrning av upphandlingar.
Kommunfullmäktige inrättar ett klimatråd tillsammans med näringsliv,
akademi, idéburen sektor och invånare för att tillsammans ta fram de lösningar
som krävs för att minska Malmös utsläpp av växthusgaser till en nivå som ryms
inom ramen för Parisavtalet.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Vänsterpartiet delar Miljöpartiets bild, och yrkade bifall till förslagen. Det är däremot
med stor sorg som vi noterar att inget av förslagen vann stöd från vare sig styret eller
övriga oppositionspartier.
Vi reserverade oss därför till förmån för våra tilläggsyrkanden.

För Miljöpartiet de gröna

För Vänsterpartiet

__________________________
Märta Stenevi (mp)

________________________
Emma-Lina Johansson (v)

Med instämmande av
__________________________
Måns Berger (mp)

________________________
Anders Skans (v)

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 15

Särskilt yttrande
Miljöredovisning 2018 - Uppföljning av miljöprogram för Malmö stad 2009-2020

Malmö stads miljöprogram antogs år 2009. Nästa år, år 2020 skulle alla
19 mål vara uppnådda. Hittills har enbart två mål uppnåtts och
förvaltningarna räknar med att ett flertal mål inte kommer att kunna
uppfyllas i utsatt tid. Det är inte gott nog.
Centerpartiet och Moderaterna ställer sig djupt kritiska till den bristande
uppfyllelsen av stadens miljöpolitiska mål. Malmö stad har länge brottats
med bristande måluppfyllelse inom ett flertal områden. Centerpartiet och
Moderaterna vill påpeka vikten av att efterleva demokratiskt fattade
beslut. Centerpartiet och Moderaterna är därför djupt bekymrade över
den lättja som stadens styrande partier uppvisar över stadens ständigt
låga uppfyllelse av de mål som antagits i kommunfullmäktige.

Malmö 2019-04-03
Charlotte Bossen (C)

Helena Nanne (M)

Håkan Fäldt (M)

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Med instämmande av
Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

