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Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

I budgeten för 2017 gav kommunfullmäktige under mål 8, En ekologiskt hållbar stad, ett
uppdrag till kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder ta fram en policy för
mark-sanering. Eftersom området är bredare än just ”sanering” har benämningen på policyn
ändrats till ”hantering av förorenade områden”.
Projektgruppen med deltagare från stadskontoret, fastighetskontoret, gatukontoret,
stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, serviceförvaltningen och
grundskoleförvaltningen har tagit fram ett förslag på policy för hantering av förorenade
områden samt som ett komplement riktlinjer för det mer operativa arbetet i förvaltningarna.
Policyn betonar att genom samarbete mellan nämnder och förvaltningar skapas en
helhetssyn som säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas i förorenade områden utifrån
lagstiftning, tillsyn, normering, malmöbornas hälsa och stadens ekonomi.
Riktlinjerna beskriver hur stadens medarbetare ska arbeta praktiskt med förorenade
områden. Projektet har också lett till ett antal förslag som kräver ytterligare utredning.
Yttrande

Miljönämnden vill framföra följande synpunkter på kommunstyrelsens förslag till policy:
Miljönämnden välkomnar att de förvaltningar som berörs gemensamt av arbetet med
förorenade områden i staden tar fram en marksaneringspolicy som syftar till att uppnå
målet En ekologiskt hållbar stad men också för att förtydliga och synliggöra våra olika
uppdrag och ansvar på de olika förvaltningarna inom staden.
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Arbetet med förorenade områden är en viktig fråga för Malmö, bland annat i
exploateringsärenden som ska säkerställa att mark och byggnader är lämpliga för Malmös
invånare att bo, arbeta och vistas på, både nu och i framtiden.
Miljönämnden yrkar inte på någon ändring av utkastet till Uppdrag budget 2017.
Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Förslaget har utarbetats av Rima Dauod, enhetschef, miljö- och hälsoskydd.
Samråd har skett med Jeanette Silow, avdelningschef, miljö- och hälsoskydd, och
miljöinspektörerna som arbetar med tillsyn på förorenade områden vid avdelningen för
miljö- och hälsoskydd.
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