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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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner svar på uppdrag från budget 2017, Policy för
marksanering i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta
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.
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Policy för marksanering
Förskolenämnden beslut 180321 § 42
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Miljönämnden beslut 180222 §32
Remissvar från miljönämnden
Servicenämnden beslut 180320 § 33
Stadsbyggnadsnämnden beslut 180215 § 51
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Beslut tekniska nämnden 180220 § 54 med Särskilt yttrande (M)
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Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden Särskilt yttrande (M)

