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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-04-29 kl. 13:00-21:55

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Deltar på distans)
Nicola Rabi (M) (Deltar på distans)
Magnus Olsson (SD) (Deltar på distans)
Andréas Schönström (S) (Deltar på distans)
Hanna Kristina Thomé (V) (Deltar på distans)
Frida Trollmyr (S) (Deltar på distans)
Simon Chrisander (L) (Deltar på distans)
Anders Rubin (S) (Deltar på distans)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Deltar på distans)
Gunilla Ryd (V) (Deltar på distans)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD) (Deltar på distans)
David Blomgren (M) (Deltar på distans)
Sedat Arif (S)
Harris Cheema (S) (Deltar på distans)
Anders Pripp (SD) (Deltar på distans)
Helena Grahn (M) (Deltar på distans)
Anders Andersson (V) (Deltar på distans)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S) (Deltar på distans)
Sara Wettergren (L) (Deltar på distans)
Torbjörn Tegnhammar (M) (Deltar på distans)
Rose-Marie Carlsson (S) (Deltar på distans)
Anna Isaksson (SD) (Deltar på distans)
Stefana Hoti (MP)
Ilmar Reepalu (S) (Deltar på distans)
Farishta Sulaiman (M) (Deltar på distans)
Sadiye Altundal (V) (Deltar på distans)
Nima Gholam Ali Pour (SD) (Deltar på distans)
Sofia Hedén (S) (Deltar på distans)
Kay Lennart Wictorin (C) (Deltar på distans)
Håkan Fäldt (M) (Deltar på distans)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Jörgen Grubb (SD) (Deltar på distans)
Carina Svensson (S) (Deltar på distans)
Emma-Lina Johansson (V) (Deltar på distans)
John Roslund (M) (Deltar på distans)
Roko Kursar (L) (Deltar på distans)
Juan-Tadeo Espitia (S) (Deltar på distans)

Underskrifter

Sekreterare

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

Daniel Svartek
Ordförande

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

…………………………………

Carina Nilsson
Justerande

...........................................
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Sedat Arif

Stefana Hoti
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Helena Nanne (M) (Deltar på distans)
Lisbeth Persson Ekström (SD) (Deltar på distans)
Måns Berger (MP) (Deltar på distans)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S) (Deltar på distans)
Anders Skans (V) (Deltar på distans)
Arwin Sohrabi (S) (Deltar på distans)
Tony Rahm (M) (Deltar på distans)
Anders Olin (SD) (Deltar på distans)
Christina Wessling (S) (Deltar på distans)
John Eklöf (M) (Deltar på distans)
Jan Olsson (S) (Deltar på distans)
Eva Hallén (SD) (Deltar på distans)
Eva Christina Bertz (L) (Deltar på distans)
Susanne Jönsson (S) (Deltar på distans)
Charlotte Bossen (C) (Deltar på distans)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Rickard Åhman Persson (SD) (Deltar på distans)
Sanna Axelsson (S) (Deltar på distans) ersätter Dündar Güngör (S)
Linda Obiedzinski (M) (Deltar på distans) ersätter Peter Ollén (M)
Michael Hård af Segerstad (SD) (Deltar på distans) ersätter Stefan Robert
Plath (SD)
Showan Shattak (V) (Deltar på distans) ersätter Daniel Sestrajcic (V)
Janne Grönholm (MP) (Deltar på distans) ersätter Mohamed Yassin (MP)
Joacim Ahlqvist (C) (Deltar på distans) ersätter Anton Sauer (C)
Övriga närvarande

Daniel Svartek (Sekreterare)
Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)
Martin Fransson (Kanslichef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Mikael Hellman (Videoansvarig)

Utses att justera

Sedat Arif
Stefana Hoti

Justeringen

2021-05-12

Protokollet omfattar

§127
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Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030

STK-2020-1685
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick miljönämnden i uppdrag att under 2020 ta fram ett
nytt miljöprogram för 2021–2030. Miljöprogrammet ska ta avstamp i Agenda 2030 och dra
lärdom av erfarenheter från stadens tidigare miljöprogram för 2009–2020. Det förslag till
miljöprogram som miljönämnden nu tagit fram innehåller tolv mål fördelade under tre
övergripande målområden, vilka har prioriterats utifrån Sveriges nationella miljökvalitetsmål
och Malmös klimat- och miljöutmaningar. Målen är förankrade i den miljömässiga
dimensionen av Agenda 2030 och anger riktningen för Malmö stads långsiktiga miljöarbete
men går inte in på det praktiska genomförandet.
Förslaget till miljöprogram för Malmö stad 2021–2030 har tagits fram under ledning av en
styrgrupp bestående av direktörer från flera av Malmö stads förvaltningar. Under arbetets
gång har man samlat in och beaktat synpunkter från aktörer både inom och utanför stadens
förvaltningar. Dels genom dialogmöten och hearingar dels via två remissrundor. Den första
remissrundan riktade sig till tjänstepersonser i stadens förvaltningar och den andra till stadens
nämnder, bolag och andra kommuner. Inkomna synpunkter har arbetats in i förslaget.
Liksom synpunkter och erfarenheter från tidigare miljöprogram.
Förslaget är att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar reviderat Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030
som redovisning av budgetuppdraget att under 2020 ta fram ett nytt miljöprogram för
2021–2030.
3. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder och bolagsstyrelser att införliva
miljöprogrammet i sina verksamheter.
Beslutsgång
Simon Chrisander och Arwin Sohrabi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Helena Grahn yrkar i första hand att ärendet återremitteras till miljönämnden med följande
motivering: för att säkerställa att arbetet med att uppnå målen sker kontinuerligt och ger
resultat behöver miljöprogrammet förtydligas beträffande mätbarhet, tydlighet och krav på
resultatframdrift. Därför bör fler miljöindikatorer göras mätbara och baseras på samma basår.
Samtliga målsättningar bör också, där det är möjligt, omformuleras från målvärden ett givet år
till att mätas i minsta årliga förändringstakt för att undvika att nödvändigt miljöarbete skjuts
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på framtiden. Sakägarskapet över respektive mål bör också förtydligas, då delat ansvar allt för
ofta tenderar att bli ingens ansvar. I andra hand yrkas avslag på kommunstyrelsens förslag.
Arwin Sohrabi yrkar avslag på återremissyrkandet.
Nicola Rabi, Kay Wictorin och Tony Rahm biträder återremissyrkandet.
Magnus Olsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Gunilla Ryd yrkar bifall till förmån för V:s reservation i kommunstyrelsen.
Arwin Sohrabi yrkar avslag på Gunilla Ryds tilläggsyrkande.
Stefana Hoti yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Gunilla Ryds
tilläggsyrkande och avslag på återremissyrkandet.
Simon Chrisander yrkar avslag på återremissyrkandet och avslag på Gunilla Ryds
tilläggsyrkande.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Anders Andersson, Linda Obiedzinski och
Charlotte Bossen.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
miljönämnden och finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer därefter proposition på bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer slutligen proposition på bifall mot avslag till Gunilla Ryds tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Under överläggningen i ärendet har ledamöter deltagit på distans. Efter fråga från
ordföranden konstaterar kommunfullmäktige enhälligt att ljud- och bildöverföringen i
ärendet skett i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kunnat se och höra
varandra och delta på lika villkor.
Reservationer och särskilda yttranden
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 12 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Kay Wictorin (C) gruppreservation till förmån för
bifall till återremissyrkandet.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsrevisionen
Tekniska nämnden
Boplats Syd AB
Malmö Kommuns Parkerings AB
Malmö Leasing AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadsteater AB
Minc i Sverige AB
MKB Fastighets AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Beslutsunderlag


















Förslag till beslut KS 210407 §131 med Reservation (M+C), (V), (SD), (M) och
Särskilt yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 210301 §107 med Muntlig reservation (M)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Miljöprogram för Malmö stad 20212030
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 20212030
Förslag till miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Miljönämnden beslut 201215 § 208 med Reservation (V), (M), (SD) och Särskilt
yttrande (V)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från Burlövs kommun
Remissvar från fritidsnämnden
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från Göteborgs stad
Remissvar från hälsa-, vård-, och omsorgsnämnden
Remissvar från kulturnämnden
Remissvar från Lunds kommun
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Remissvar från Länsstyrelsen Skåne
Remissvar från Malmö kommunala fastighetsbolag AB
Remissvar från Malmö Kommuns Parkering AB
Remissvar från Parkeringsövervakning i Malmö AB
Remissvar från servicenämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från stadsrevisionen
Remissvar från Stockholm stad
Remissvar från Svedala kommun
Remissvar från Sydskånes avfallsaktiebolag
Remissvar från Sydvatten AB
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från VA Syd
Remissvar från Vellinge kommun
Sammanställning av remissyttranden

Bilaga 10
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2021-04-29
Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Diarienr: STK-2020-1685
Sammantaget är det nya Miljöprogrammet ett ambitiöst program, som har
potential att dramatiskt sänka Malmös klimat- och miljöpåverkan i linje med
både Parisavtalet och Agenda 2030. Bland målen finns exempelvis förslag om
att Malmö stad som organisation ska ha nettonollutsläpp 2030, att Malmö 2030
försörjs av 100 procent förnybar energi och att utsläppen av växthusgaser i
Malmö som geografiskt område har minskat med 70 procent år 2030, jämfört
med 1990.
Miljöpartiet i Malmö har varit pådrivande och inflytelserika i framtagandet av
det nya Miljöprogrammet. Vi har förhandlat och säkerställt att hearings med
externa aktörer inom näringsliv, akademi och civilsamhälle har inkluderats i
framtagandet av detta viktiga dokument. En ytterst nödvändig process eftersom
det enda sättet att komma åt dom stora utsläppen är genom samarbete. Det
offentliga står för ungefär en tredje del av alla utsläpp, det innebär att andra
aktörer har rådighet över resterande två tredjedelar. I tidigare remiss, särskilda
yttranden och tidiga förhandlingar har vi därför lyft vikten av at staden antar ett
mål om territoriell/geografisk minskning av utsläpp, vilket förslaget till beslut
nu innehåller.
En av dom stora frågorna för oss i Miljöpartiet har varit att integrera
koldioxidbudget i arbete med Miljöprogrammet. Koldioxidbudget är ett verktyg
för att kartlägga var utsläppen kommer ifrån och ta fram dom mest effektiva
åtgärderna för att minska utsläppen. Det är ett sätt att konkretisera vad som ska
göras och vilka som ska göra det. Miljöpartiet har därför förhandlat fram att en

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Malmömodell för koldioxidbudget ska tas fram och därefter implementeras.
Miljöpartiet har också säkerställt att följande förbättringar görs i
miljöprogrammet (urval):
-Att målet om nettonollutsläpp ska vara minimum och att vi på sikt öppna upp
för klimatpositivitet.
-Skärpning av målet så att minskning av hälsofarlig exponering så att den utgår
från de mer ambitiösa svenska miljömålen.
-Att Malmö stad ska utveckla sitt arbete med sammanhängande grön
infrastruktur för att förbättra den biologiska mångfalden.
-Att indikatorer om utsläpp från vägtransporter, areal jordbruksmark, volym
(m3) breddat vatten och energieffektivisering tas med i programmet.
Vi kan dock konstatera att Miljöprogrammet hade varit ännu skarpare med
Miljöpartiet i styrande position. Det gäller framförallt specificering av
målvärden och indikatorer. Vi i Miljöpartiet är inte rädda för att sätta tydliga
siffersatta målvärden och anser att det är kommunfullmäktiges ansvar att
förtydliga ambitionerna och sätta ribban för vilken leverans förväntas av
nämnderna. Det föreslagna Miljöprogrammets mål på klimatområdet går ändå
att relatera till något värde exempelvis 1,5 graders målet, nettonoll utsläpp,
minskning med 70%i relation till år 1990 mm. Delen av programmet som
handlar mer om miljö och biologisk mångfald är det desto vagare skriven och
saknar konkreta målvärden.
Miljöpartiet önskar att styret hade satt ner foten gällande hur mycket grönyta vi
ska ha i staden utifrån krontäckningsgrad, grönytefaktor och/eller per capita. Vi
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hade önskat tydligare ställningstagande för minskning av bilism, bevarande av
åkermarken, tillförande av naturreservat mm. Det är bara att konstatera att
miljö-och klimatpolitik blir bättre med Miljöpartiet i styrande position.
Vi är ändå stolta över dom förbättringar som vi har gjort i programmet som
oppositionsparti och över den konstruktiva dialogen som har förts. Dom viktiga
pusselbitarna och incitamenten finns i programmet och det är utifrån dessa som
våra förtroendevalda i nämnderna kommer att kämpa för att målen och
indikatorerna i programmet ska bli tillräckligt ambitiösa för att vi ska klara av
en omställning-på riktigt.
Bara genom ett stärkt samarbete kan vi hantera klimatkrisen till 2030 och
säkerställa Malmöbornas hälsa, ekonomi och trygghet i många generationer
framåt. Därför är det av högsta vikt att kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige verkligen säkerställer att det nya Miljöprogrammet
implementeras fullt ut den här gången och att återkoppling och resultat
efterfrågas kontinuerligt.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot kommunfullmäktige (MP)

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
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Reservation
Kommunfullmäktige 2021-04-29
Ärende 4. Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030
Då yrkandet om att ärendet skulle återremitterades föll yrkade Moderaterna att ärendet skulle
avslås.
Miljöprogrammet antas av kommunfullmäktige och är ett strategiskt dokument som anger
riktlinjer för Malmös långsiktiga arbete med miljöfrågor. Miljöprogrammet konkretiseras till
stor del av andra styrdokument och handlingar, såsom Trafik- och mobilitetsplan,
Naturvårdsplan, Energistrategi, Kretsloppsplan, Skyfallsplan och Handlingsplan för arbetet
med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. Många av dessa dokument, såsom
Trafik- och mobilitetsplan, är dokument som det råder stor politisk oenighet kring. Det
praktiska genomförandet styrs dessutom av de prioriteringar och ekonomiska
förutsättningarna som anges i stadens gällande budget.
Många av de målbilder som nämns har Malmö stad ingen rådighet över. I samband med vaga
indikatorer riskerar miljöprogrammet således att endast bli en viljeyttring. I programmet kan
man läsa att Malmö stads organisation inte kan nå målen av egen kraft och att externa medel
samt lagändringar krävs för att klara målen.
Det finns dessutom vissa problematiska uttalanden i miljöprogrammet. Under rubriken
Malmö har ett hållbart mobilitetssystem skriver man:
”Marken skall användas effektivt och lämna företräde för hållbara transportsätt. I Malmö ska det vara
självklart att gå, cykla och åka kollektivt.”
Moderaterna håller med om att marken skall användas effektivt, men anser inte att detta görs
genom att fylla samma stråk med alla trafikslag. Vidare begränsar man för framtida
markanvändning genom att smalna av alla huvudleder. Trafikstockningar och köer är inte det
alternativ som är bäst för miljön. Funktionsstödsnämndens yttrande om att alla malmöbor inte
kan färdas genom nämnda trafikslag ignorerades dessutom av styret, vilket vi tycker är
beklagligt. Tillgänglighet är en viktig fråga som bör lyftas.
Under rubriken Värna Malmös odlingslandskap och bruka det hållbart diskuteras hur
jordbruksmarken skall brukas. Detta ser vi som oroande, då det inskränker på äganderätten. I
de fall vi inte har rådighet över marken skall vi endast komma med goda råd och
rekommendationer.
Moderaterna anser att miljöprogrammet i sin nuvarande form lämnar mycket att önska och
yrkade därför på avslag. Då vårt yrkande inte vann gehör anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Bilaga 12
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Reservation
Kommunfullmäktige
Ärendenummer: STK-2020-1685

Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021 – 2030
Som det mesta av vänsterns miljöpolitik består Malmö stads miljömål av fantasisiffror utan någon
konsekvensanalys om hur samhället påverkas när man faktiskt försöker uppnå dessa mål. Medan EU
har som mål att minska växthusgasutsläppen med 55 procent fram till 2030 så vill Malmö stad
minska växthusgasutsläppen med hela 70 procent fram till 2030. Hur man ska genomföra något som
EU anser sig inte klara av framgår inte av miljöprogrammet.
När Malmö stad upprättar ett mål att uppnå minst nettonollutsläpp fram till 2030 innebär det mindre
kött och mjölk till äldre och barn, som får sin mat genom skolan och äldreomsorgen. Detta är
oacceptabelt då äldre och barn behöver en varierad och allsidig kost, där kött och mjölk ingår.
Idag är Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser cirka 8 ton per person och år. Enligt
Malmö stads föreslagna miljöprogram ska detta minska med 87 procent till 1 ton per person och år.
Detta är inget annat än en extrem klimatpolitik där man vill försätta människor i fattigdom, medan
länder som Kina och Indien fortsätter att utvecklas.
I den konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser ingår även offentlig konsumtion, och där ingår
hela den kommunala välfärden. Ska det politiska styret dra ner på den kommunala välfärden för att
minska den konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser?

Ett av målen i miljöprogrammet är att utbudet av och tillgången till gröna och blå miljöer ska öka i
Malmö. Samtidigt vet vi att den förtätning som alla partier förutom SD stödjer leder till att andelen
grönyta per invånare minskar. Hur tänker det politiska styret uppnå målet om att öka utbudet av
gröna miljöer om man vill minska grönytan genom förtätning? Även målet om ökad biologisk
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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mångfald kan inte genomföras om staden ska förtätas. Det går inte att öka andelen hårdgjord yta och
samtidigt öka den biologiska mångfalden.
Som många andra dokument som det politiska styret producerar är även miljöprogrammet bilfientlig
då gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras framför bilen. Vi vet redan nu att det politiska styret
hyser ett märkligt agg gentemot bilister och gör vad de kan för att försvåra deras vardag. Detta
miljöprogram kommer endast konsolidera den bilfientliga politik som det politiska styret har fört.
Samtidigt står det inte ett ord om inköp av närproducerade varor i miljöprogrammet, vilket är en av
de åtgärder som skulle ha en stor positiv effekt. Det står inte ett ord om hur förtätningens negativa
miljökonsekvenser ska bemötas, trots att förtätningen är ett av Malmös största miljöproblem idag.
Det står ingenting om hur samverkan och stöd till civilsamhället och allmänheten ska lyftas fram i
miljöfrågor.
Enligt det politiska styret måste allting tvingas fram. De kan inte för en stund tänka sig att
allmänheten faktiskt vill ha en bättre miljö.
Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

_______________________
Magnus Olsson (SD), gruppledare

2021-04-29
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