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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-30 kl. 13:00-14:30

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)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Anton Sauer (C) ersätter Charlotte Bossen (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Eva Bertz (S) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Carina Tempel (HR-direktör)
Ann Andersson (Enhetschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-11-07

Protokollet omfattar

§254
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Skrivelse från Va Syd angående inriktningsbeslut om Malmö avloppstunnel

STK-2019-1337
Sammanfattning

VA SYD inkom den 5 nov 2018 med framställan om inriktningen att bygga en avloppstunnel
i Malmö. Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2019 (STK-2018-1157) att begära att VA
Syd inkommer med ett samlat underlag för helhetsbedömning av planering och
genomförande av planerade investeringar avseende transport av avloppsvatten och utbyggnad
av Sjölunda med mera, och hur detta påverkar behovet av höjningar av VA-taxan och andra
konsekvenser för Malmö stad med anledning av framförda synpunkter.
Med anledning av kommunstyrelsens beslut har VA Syd inkommit med svar. I skrivelsen
beskriver VA SYD hur Malmö avloppstunnel är en viktig del i en större helhetslösning som
kan klara nya lagkrav och en stark befolkningsökning. Skrivelsen har till avsikt att Malmö
avloppstunnel åter ska tas upp på den politiska agendan för ett inriktningsbeslut.
VA SYD föreslår att driftskostnaderna fördelas baserat på hur stor volym (m³/år) varje
kommun leder till Nya Sjölunda. VA SYD uppger att beräkningar av kapitalkostnaderna för
hela det regionala systemet visar att det skulle vara nödvändigt med en taxehöjning i Malmö
med 1 800 – 3 300 kr/år för en normalvilla. Motsvarande taxehöjning för en lägenhet skulle
vara 1 200 – 2 200 kr/år.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner VA SYD:s förslag till inriktningsbeslut avseende att
bygga en avloppstunnel i Malmö.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma till
kommunfullmäktige för delbeslut beträffande den regionala avloppshanteringen.
Särskilda yttranden, reservationer

Stefana Hoti (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 14.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 191021 §578
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191021 Skrivelse från VA Syd angående inriktningsbeslut
om Malmö avloppstunnel
Skrivelse från VA SYD angående inriktningsbeslut om Malmö avloppstunnel
undertecknad
VA SYD presentation KS beredning 190925
Beslut KS 190508 §116 med Särskilt yttrande (M+C)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 VA Syd framställan om inriktningen att bygga en
avloppstunnel i Malmö
Protokoll VA SYD Förbundsstyrelse 181017
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Förslag till beslut VA Syd 181017 Inriktningsbeslut om avloppstunnel i Malmö
Framtida transport av avloppsvatten från Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk
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Bilaga 14
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-10-30
Skrivelse från Va Syd angående inriktningsbeslut om Malmö avloppstunnel
Diarienr: STK-2019-1337
Miljöpartiet ser behovet av en ny avloppstunnel i Malmö för att säkerställa ett
fungerande utflöde av avloppsvatten och trygga våra vattendrag. Förra gången
då ärendet behandlades i kommunstyrelsen kunde man ta del av hur nästan
samtliga remissinstanser pekade på brister i uderlaget. Man efterfrågade en
tydligare analys av hur skyfall och regnmängder påverkar utbyggnaden av en ny
avloppstunnel. Trots att VA SYD ombads återkomma med ytterligare underlag
så har man fortfarande inte lyckats belysa de britser i underlaget som påtalades.
Vi tycker det är oerhört bekymmersamt att viktiga aspekter i underlaget saknas
när vi står inför så omfattande investeringar.
Tidsplanen för projektet är väldigt snäv och för att inte försena projektet
ytterligare så valde vi att ställa oss bakom förslaget. Vi kommer att följa frågan
framöver för att säkerställa att klimatets framtida påverkan belyses.

För Miljöpartiet de gröna

Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av

Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

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

