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Miljönämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Miljönämnden vill framföra några synpunkter på förslaget avseende nämndens uppdrag
kopplat till lokalförsörjningen i Malmö stad men ställer sig positiv till förslaget i sin helhet.
Miljönämnden tillstyrker därför remissförslaget
Yttrande

Generella synpunkter

Miljönämnden tillstyrker förslaget då nämnden anser det vara positivt med en ökad tydlighet
i roll och ansvarsfördelning med hänsyn till lokalförsörjningsfrågan. Att lokalförsörjningen
får en tydligare koppling till budget- och uppföljningsprocessen samt till
investeringsstyrningen bedöms vara ändamålsenligt i förhållande till stadens gemensamma
mål och prioriteringar.
Miljönämnden anser också det vara positivt att förslaget innebär ett samlat grepp om
kommunens samtliga lokaler, såväl internt ägda som externt hyrda, för att minska risken för
ett ineffektivt utnyttjande av offentliga resurser.
Miljönämnden anser att det är positivt att förslaget syftar till att tydliggöra i vilket forum måloch intressekonflikter hanteras.
Specifika synpunkter

Sidan 4, punkt 3: Nulägesbeskrivning av miljönämndens ansvar avseende lokalförsörjning
bör kompletteras med hänvisning till lagstiftning, liksom har gjorts för
stadsbyggnadsnämnden, enligt följande: ”Ansvar för rådgivning, tillsyn och kontroll främst
enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen och strategiskt miljöarbete”.
Även på sidan 10, första meningen i rutan, bör texten kompletteras med hänvisning till lagstiftningen: ”Miljönämnden ansvarar för rådgivning, tillsyn och kontroll främst enligt
miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, och strategiskt miljöarbete.
Avseende miljönämndens ”ansvar att beakta översiktliga kostnadsuppskattningar med avseende på stadens miljöambitioners påverkan (utanför lagkraven) på byggnaders produktionskostnad eller kostnader för förändringar i befintliga fastigheter” (sidan 10, första punkten i
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punktlistan) vill miljönämnden uppmärksamma kommunstyrelsen på att denna kompetens
för närvarande inte finns fullt ut inom miljöförvaltningen.
Sidan 10, första punkten: Miljönämnden noterar att första punkten specificerar stadens
miljöambitioners påverkan utanför lagkraven och vill framhålla att även de krav som
miljönämnden ställer i enlighet med miljöbalken och livsmedelslagstiftningen kan vara
kostnadspåverkande för verksamheterna.
Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
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