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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-08-14 kl. 13:00-13:31

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Elin Kramer (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Claes Ramel (Finanschef)
Ola Yndeheim (Enhetschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-08-21

Protokollet omfattar

§186
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Uppdrag budget 2017 - Policy för marksanering

STK-2017-317
Sammanfattning

I budgeten för 2017 gav kommunfullmäktige under målområde 8, En ekologisk hållbar stad,
ett uppdrag till kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder ta fram en policy för
marksanering. Förslag till policy med kompletterande riktlinjer har tagits fram. Dessa har varit
utskickade på remiss till berörda nämnder. Arbetet har resulterat i slutsatsen att det är svårt
att ta fram en policy avseende marksanering eftersom hanteringen i stor utsträckning regleras
av lagar och riktlinjer. Kommunen har dubbla roller både som exploatör och som
myndighetsutövare vilket kan vara problematiskt att hantera. En policy måste vara förenlig
med lagstiftning och normering och får inte påverka myndighetsutövningen. Förslaget är att
istället för policy ska gemensamma riktlinjer och rutiner tas fram för vägledning vid hantering
av förorenade områden. Dessa ska fastställas på tjänstepersonsnivå. Riktlinjer för
ekonomistyrning och redovisning av saneringsutgifter har tagits fram och finns publicerade i
stadens ekonomihandbok. I budget 2019 har tekniska nämnden fått en särskild budgetram
för saneringsutgifter.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner svar på uppdrag från budget 2017, Policy för
marksanering i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningar ta fram och fastställa gemensamma riktlinjer, rutiner och arbetssätt för
hantering av förorenade områden i Malmö stad.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 15.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 16.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190805 §450
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Policy för marksanering
Förskolenämnden beslut 180321 § 42
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 180222 §23
Remissvar från grundskolenämnden
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Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen beslut 180223 § 22 med Särskilt
yttrande (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Miljönämnden beslut 180222 §32
Remissvar från miljönämnden
Servicenämnden beslut 180320 § 33
Remissvar från servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 180215 § 51
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Beslut tekniska nämnden 180220 § 54 med Särskilt yttrande (M)
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden Särskilt yttrande (M)
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Särskilt Yttrande
Bilaga 15

Kommunstyrelsen 2019-06-14
Ärende 19. Uppdrag budget 2017 - Policy för marksanering
Moderaterna och Centerpartiet ställer sig bakom förslaget till policy men vill med detta särskilda
yttrande understryka vikten av att det vid varje marksanering ska vara den åtgärd som är bäst för
Malmö och dess skattebetalare som verkställs.
Minnet av mångmiljonslöseriet vid ett skolbygge inom Gylins trädgård förskräcker och
understryker vikten, dels av en policy som hanterar hur kommunens kostnader för saneringar ska
kunna återgå till en rimlig nivå och dels en planering som medger tid för eventuella
domstolsprocesser.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)
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Bilaga 16

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-08-14
Ärende: STK-2017-317
Uppdrag budget 2017 - Policy för marksanering
Förslag till policy med kompletterande riktlinjer har tagits fram. Dessa har varit utskickade på remiss till
berörda nämnder. Arbetet har resulterat i slutsatsen att det är svårt att ta fram en policy avseende
marksanering eftersom hanteringen i stor utsträckning regleras av lagar och riktlinjer. Kommunen har
dubbla roller både som exploatör och som myndighetsutövare vilket kan vara problematiskt att
hantera. En policy måste vara förenlig med lagstiftning och normering och får inte påverka
myndighetsutövningen. Förslaget är att istället för policy ska gemensamma riktlinjer och rutiner tas
fram för vägledning vid hantering av förorenade områden. Dessa ska fastställas på
tjänstepersonsnivå.
Sverigedemokraterna kommer inför kommunfullmäktige lyssna av övriga oppositionens eventuella
yrkanden eller förslag kopplat till ärendet. Detta med anledningen av den problematik som trots allt
finns och då gällande miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Två förvaltningar som ofta tycker
olika om olika tolkningar av lagar och beslut. Inte minst på senaste kommunfullmäktige i juni fanns den
typen av ärende på dagordningen. Om olika förvaltningar och tjänstemän gör olika tolkningar på den
nivå som anges i ärendet, kommer det behövas en policy.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

