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Remiss från Havs- och vattenmyndigheten - Uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön
STK-2020-1469

Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten har remitterat ett förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för
havsmiljön och tillhörande miljö konsekvensutredning. Havs- och vattenmyndigheten ska senast i december 2021 besluta om ett uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön. Framtagande av
åtgärdsprogrammet är sista steget i den sexåriga förvaltningscykeln som i havsmiljödirektivet
beskrivs som den marina strategin.
Förslaget har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden för
yttrande som överlag ställer sig positiva till uppdateringarna i åtgärdsprogrammet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande som Malmö stads remissvar till Havoch vattenmyndighetens remiss om uppdatering av åtgärdsprogram för havsmiljön.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Marin strategi för Nordsjön och Östersjön - Samråd om uppdaterat åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen
Miljökonsekvensbeskrivning av uppdateringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210121 § 10
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från miljönämnden
Miljönämnden beslut 210217 § 27
Tekniska nämnden beslut 210219 § 51 med Reservation (MP) och muntlig Reservation (V)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Remiss från Havs- och vattenmyndigheten - Uppdatering
av åtgärdsprogrammet för havsmiljön
Förslag till yttrande

Beslutsplanering

SIGNERAD

2021-03-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29
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Kommunstyrelsen 2021-04-07
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

Bakgrund
Havs- och vattenmyndigheten har remitterat ett förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande miljö konsekvensutredning.
Havs- och vattenmyndigheten ska senast i december 2021 besluta om ett uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön. Framtagande av åtgärdsprogrammet är sista steget i den sexåriga förvaltningscykeln som i havsmiljödirektivet beskrivs som den marina strategin. Åtgärdsprogrammet
riktar sig till myndigheter och kommuner. Arbetet inom havsmiljöförvaltningen utgör en del av
Sveriges maritima strategi, med målsättningarna konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv
livsmiljö.
Ett av målen i Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi för 2021 - 2023 är Hav i balans samt levande kust och skärgård, dvs. att Västerhavet och Östersjön ska ha en god miljöstatus och en långsiktigt hållbar produktionsförmåga samtidigt som den biologiska mångfalden ska
bevaras och skyddas. En viktig del av förvaltningen är arbetet med att förbättra miljötillståndet i
havsmiljön enligt havsmiljöförordningen. Förordningen ingår i den strategi för en ekosystembaserad förvaltning och ett hållbart nyttjande av havsmiljön som avses i EU-direktiv om havsmiljöpolitiken.
Intern remiss
Havs- och vattenmyndighetens förslag till uppdaterat åtgärdsprogram har internt i Malmö stad
remitterats till stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden för yttrande.
Stadsbyggnadsnämnden konstaterar att nämndens ansvarsområde inte berörs direkt av de åtgärder
som ingår i den remitterade uppdateringen av åtgärdsprogrammet och har inte några invändningar mot de nya eller modifierade åtgärderna i förslaget. Stadsbyggnadsnämnden ser dock
gärna att Havs- och vattenmyndigheten kompletterar sin uppdatering av åtgärdsprogrammet för
havsmiljö, för delen Södra Östersjön så att ett stärkt samarbete blir möjligt för att genomföra
relevanta åtgärder i stadens Handlingsplan för framtidens kuststad.
Stadsbyggnadsnämnden vill särskilt lyfta fram följande åtgärder från stadens sida:
•
•

Utreda förutsättningar för ett Biosfärsområde (eller motsvarande) som en modell för
hållbart brukande av Öresund.
Utreda fler skyddade områden i Malmös havsområde, för bättre förutsättningar för biologisk mångfald i utpekade områden så som grunda bottnar med ålgräsängar, musselban-

•
•
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ker och sockertång, genom till exempel naturreservatsbildning eller andra restriktioner,
som fasta ankringsplatser.
Verka för en avgränsning av Havsplanens utredningsområde för koldioxidlagring i
Öresunds berggrund och identifiera eventuella målkonflikter med Malmös stadsutveckling och Öresunds Metron mm.
Utveckla möjligheterna som Living Lab för klimatanpassning för att Sverige, Malmö och
Greater Copenhagen kan ge för att bli internationellt ledande på utveckling och export
av lösningar för klimatanpassning.

Tekniska nämnden ställer sig överlag positiv till förslaget och har lämnat följande kommentarer till
remissen.
Åtgärd ÅPH 15 och 17 syftar båda till att ta fram vägledningar för omhändertagande av farliga
ämnen och påväxt på fartygsskrov, men där ÅPH 15 fokuserar på kommersiella fartyg och ÅPH
17 på fritidsbåtar. Det sker inte någon skrovrengöring av fartyg inom CMP:s områden idag, och
vid eventuella framtida krav anser Tekniska nämnden att det behövs god framförhållning och en
successiv implementering för att säkerställa att investeringen kan göras på ett ekonomiskt hållbart sätt.
Utöver att ta fram en vägledning för skrovrengöring av fritidsbåtar innebär åtgärd ÅPH17 att
utreda orsak och behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning av Tributyl-tenn
(TBT) till havsmiljön från mark och sediment. Det pågår ett visst arbete kopplat till denna åtgärd, dels genom en båtbottenborsttvätt i en av våra småbåtshamnar, dels provtagningar. Miljönämndens arbete med miljöövervakning visar att höga halter av TBT återkommande hittats i
sediment i kommunens fritidsbåtshamnar. Fastighets- och gatukontoret kan behöva se över avtal
med arrendatorer för att undersöka om vi ytterligare kan förebygga läckage av föroreningar.
Tekniska nämnden ser positivt på en vägledning och att få stöd i hur kommunen kan jobba vidare med frågan.
Gällande åtgärd ÅPH 19 välkomnas en bättre samverkan kring frågan om förlorade fiskeredskap, dels för att förhindra att fåglar, fiskar och däggdjur kan snärjas in i dem, dels för att
förhindra skräp på stränder och havsbotten. Tekniska nämnden ser fram emot att kommunen
kan samverka med Havs-och vattenmyndigheten samt andra berörda aktörer för att vidare utreda och tydliggöra vem som bär ansvar för bärgning och mottagning av förlorade fiskeredskap.
Tekniska nämnden ser positivt på modifieringen av åtgärd ÅPH 27 som även inkluderar andra
förvaltningsåtgärder utöver juridiskt skydd för att uppnå god status enligt havsmiljöförordningen. Tekniska nämnden vill dock framföra att det är viktigt att införandet av skyddade
områden inte påverkar våra möjligheter att uppföra kustskydd för att hantera problematiken
kring havsytans höjning. Det är också viktigt att CMP:s verksamhet inte påverkas negativt, t.ex.
inseglingsrännor. Ett skydd får inte heller medföra att vi inte kan göra åtgärder som är positiva
för den marina miljön, t.ex. sanering och uppgrundning av hamnbassänger. Det finns även risk
för målkonflikt mellan nya marina skyddade områden och Malmös stadsutveckling med framtida
infrastruktursatsningar såsom Öresunds Metron och eventuella utbyggnader i Norra hamnen,
Nyhamnen med mera.
Åtgärd ÅPH 51 som syftar till att minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön kan
ge möjliga konsekvenser för hamnar, däribland CMP. Om åtgärden medför en lagförändring
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som innebär att lastrester inte får släppas till Östersjön innebär det att hamnar behöver investera
i mottagningsstationer vilket i så fall bör leda till högre hamnavgifter. Antingen skulle de ökade
hamnavgifterna drabba endast de fartyg som idag släpper lastresterna till havs. Eller så skulle en
kostnadsökning ske för samtliga fartyg om omhändertagandet omfattas av Helcoms system för
”no-special fee”. I det senare fallet skulle kostnadsökningen drabba fler men bli betydligt lägre.
Rekommendationen från Transportföretagen är att fartyg med skrubber får betala per mängd.
Det går emot "no special fee"- principen men de andra som valt renare tekniker ska inte behöva
betala för de som går på den billigare tjockoljan.
Tekniska nämnden anser att berörda kommuner bör vara med i framtagandet av genomförandeplanen. Det kommer att innebära stora investeringar för hamnar och det är viktigt att dessa kan
genomföras på ett ekonomiskt hållbart sätt.
Åtgärd ÅPH 55, aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar, berör fritidsbåtsägare och kommunen. Genomförandet av åtgärden innebär en aktiv utfasning, med syfte
att frivilligt minska användningen av tvåtaktsmotorer. Tekniska nämnden anser att åtgärden
kommer innebära vissa kostnader för kommunen för att byta ut, och eventuellt även för hantering av motorerna, men är positiv till åtgärden då tvåtaktare släpper ut flera farliga ämnen direkt i
den marina miljön.
I ett flertal av både modifierade och nya åtgärder ska en genomförandeplan tas fram. Tekniska
nämnden anser att där det är relevant bör kommuner vara med i framtagandet av dessa för att
dels ge en lokal förankring och förståelse, dels för att säkerställa anpassning till lokala och regionala förhållanden.
Miljönämnden är överlag positiv till förslaget om uppdaterat åtgärdsprogram men anser det problematiskt att gränsen mellan Sveriges två förvaltningsområden, Nordsjön och Östersjön, går
längs Öresundsbrons sträckning. Gränsdragningen leder till att Malmö stad, som enda kommun i
Sverige, hamnar i två förvaltningsområden. Gränsdragningen bedöms inte leda till några omfattande förvaltningsproblem för kommunen men orsakar förvirring då andra gränsdragningar förekommer i andra sammanhang såsom vattendistrikten inom vattenförvaltningen. Miljönämnden
önskar se en harmonisering av gränsdragningarna mellan statliga myndigheters åtgärdsprogram.
Miljönämnden är positiv till att ÅPH 17 föreslås modifieras på så sätt att fokus för ytterligare
reglering för att förhindra spridning av TBT flyttas från fritidsbåtskrov till mark och sediment i
anslutning till fritidsbåtsanvändning. Modifieringen ligger i linje med vad som konstaterats inom
miljönämndens arbete med miljöövervakning där höga halter av TBT återkommande hittats i
sediment i kommunens fritidsbåtshamnar. TBT har även hittats på referensstationer utanför
fritidsbåtshamnarna vilket skulle kunna innebära ett läckage från förorenade hamnsediment eller
båtuppställningsplatser.
Miljönämnden är även positiv till den nya föreslagna åtgärden ÅPH 54 som syftar till att minska
användningen av biocidinnehållande bottenfärg på fritidsbåtar. I åtgärden ingår en del om att ta
fram en vägledning för kommunernas tillsyn av marknadsföring och försäljning av biocidinnehållande båtbottenfärg. Miljönämnden ser det som en fördel att vägledningen tas fram på nationell nivå och att kustkommunernas tillsynsarbete på så sätt kan harmoniseras.
Miljönämnden är positiv till den föreslagna åtgärden ÅPH 58 som syftar till att genomföra ett
pilotprojekt kring ekosystembaserad förvaltning på havsområdesnivå. Åtgärdens förväntade re-
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sultat är en vägledning om hur ekosystembaserad förvaltning ska implementeras i svenska havsområden. Miljönämnden vill betona vikten av att urvalet av de tre pilotområdena görs med omsorg då förutsättningarna i till exempel Öresund skiljer sig markant mot förhållandena i de tre
föreslagna havsområdena Kattegatt, Stockholms skärgård och Bottenviken. Risken är annars stor
att den framtagna vägledningen inte går att tillämpa i alla havsområden längs Sveriges kust.
Miljönämnden är positiv till modifieringen av åtgärd ÅPH 27 som uppmuntrar användningen av
andra förvaltningsåtgärder utöver juridiska skydd för att uppnå god status enligt havsmiljöförordningen. Andra förvaltningsåtgärder kan här vara biotopskyddsområden, fredningsområden
eller områden utpekade inom havsplaneringen där särskild hänsyn ska tas till höga naturvärden
(lilla n-områden). Miljönämnden förespråkar fler områden med formellt skydd i Malmös havsområde och i förslaget till Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030 ingår ett mål om detta. Miljönämnden vill dock påtala den påtagliga risken för målkonflikter mellan statliga naturvårdande
intressen och kommunala prioriterade infrastruktursatsningar inom kommunens havsområde.
Stadskontorets kommentar
Stadskontoret är enigt i nämndernas kommentarer och vill särskilt peka på de åtgärder som förbättrar miljön för Malmö och malmöbornas vardagliga liv men även framhålla de åtgärder som
möjliggör näringslivets och staden möjligheter till fortsatt utveckling.
Som en av EU utpekad corehamn och en del av TEN-T-nätverket är Copenhagen Malmö Port
(CMP) strategiskt viktig hamn med särskild status på grund av dess betydelse för svensk och
europeisk transportinfrastruktur. CMP är idag en viktig aktör i transport-Sverige och arbetar
aktivt med att upprätthålla förstklassig och låg klimatpåverkan. Stadskontoret är enigt med tekniska nämnden att CMP:s verksamhet inte bör påverkas negativt av föreslagen i åtgärderprogrammet.
Stadskontoret är vidare enigt med stadsbyggnadskontoret om vikten av en stark koppling i åtgärdsprogrammet till stadens arbete med Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös
roll som framtidens kuststad (STK-2019-187). Cirka femtio procent av Malmös yta består av vatten
och är en viktig del av staden. Handlingsplanen består av ett antal aktiviteter som ska genomföras under perioden 2019–2023 och är viktig för Malmös fortsatta attraktionskraft och utveckling.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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Kommunstyrelsen
Datum

2021-04-09
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Adress

August Palms Plats 1
Diarienummer

STK-2020-1469

Till

Havs- och vattenmyndigheten
Box 11 930
404 39 Göteborg

Remiss från Havs- och vattenmyndigheten - Uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön
Dnr 2807-20

Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten har remitterat ett förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för
havsmiljön och tillhörande miljö konsekvensutredning. Havs- och vattenmyndigheten ska
senast i december 2021 besluta om ett uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön. Framtagande av åtgärdsprogrammet är sista steget i den sexåriga förvaltningscykeln som i havsmiljödirektivet beskrivs som den marina strategin. Malmö stad ställer sig överlag positivt till förslagen på uppdatering av åtgärdsprogrammet för Södra Östersjön.
Yttrande

Malmö stad ställer sig överlag positivt till förslagen på uppdatering av åtgärdsprogrammet för
Södra Östersjön. I ett flertal av både modifierade och nya åtgärder ska en genomförandeplan
tas fram. Malmö stad anser att där det är relevant bör kommuner vara med i framtagandet
av dessa för att, dels ge en lokal förankring och förståelse, dels för att säkerställa anpassning
till lokala och regionala förhållanden. Exempelvis kommer förslagen som rör hamnar att innebära stora investeringar och det är viktigt att dessa kan genomföras på ett ekonomiskt
hållbart sätt.
Malmö stad anser det problematiskt att gränsen mellan Sveriges två förvaltningsområden,
Nordsjön och Östersjön, går längs Öresundsbrons sträckning. Gränsdragningen leder till att
Malmö stad, som enda kommun i Sverige, hamnar i två förvaltningsområden. Gränsdragningen bedöms inte leda till några omfattande förvaltningsproblem för kommunen men orsakar förvirring då andra gränsdragningar förekommer i andra sammanhang såsom vattendistrikten inom vattenförvaltningen. Malmö stad önskar därför se en harmonisering av
gränsdragningarna mellan statliga myndigheters åt-gärdsprogram.
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Malmö stad ser gärna att Havs- och vattenmyndigheten kompletterar sin uppdatering så att
ett stärkt samarbete blir möjligt för att genomföra relevanta åtgärder i stadens Handlingsplan
för framtidens kuststad och vill särskilt lyfta fram följande åtgärder från stadens sida:
Utreda förutsättningar för ett Biosfärsområde (eller motsvarande) som en modell för hållbart
brukande av Öresund.
Utreda fler skyddade områden i Malmös havsområde, för bättre förutsättningar för biologisk mångfald i utpekade områden så som grunda bottnar med ålgräsängar, mussel-banker
och sockertång, genom till exempel naturreservatsbildning eller andra restrikt-ioner, som
fasta ankringsplatser.
Verka för en avgränsning av Havsplanens utredningsområde för koldioxidlagring i Öresunds
berggrund och identifiera eventuella målkonflikter med Malmös stadsut-veckling och
Öresunds Metron mm.
Utveckla möjligheterna som Living Lab för klimatanpassning för att Sverige, Malmö och
Greater Copenhagen kan ge för att bli internationellt ledande på utveckling och export av
lösningar för klimatanpassning.
Åtgärd ÅPH 15 och 17 syftar båda till att ta fram vägledningar för omhändertagande av farliga ämnen och påväxt på fartygsskrov, men där ÅPH 15 fokuserar på kommersiella fartyg
och ÅPH 17 på fritidsbåtar. Det sker inte någon skrovrengöring av fartyg inom Copenhagen
Malmö Port (CMP) områden idag, och vid eventuella framtida krav anser Malmö stad att det
behövs god framförhållning och en successiv implementering för att säkerställa att investeringen kan göras på ett ekonomiskt hållbart sätt.
Malmö stad ser positivt på en vägledning och att få stöd i hur kommunen kan jobba vidare
med frågan om att förhindra spridning av Tributyl-tenn (TBT) till havsmiljön från mark och
sediment. Det pågår ett visst arbete kopplat till denna åtgärd, dels genom en båtbottenborsttvätt i en av våra småbåtshamnar, dels provtagningar. Stadens arbete med miljöövervakning visar att höga halter av TBT återkommande hittats i sediment i kommunens fritidsbåtshamnar.
Gällande åtgärd ÅPH 19 välkomnas en bättre samverkan kring frågan om förlorade fiskeredskap, dels för att förhindra att fåglar, fiskar och däggdjur kan snärjas in i dem, dels för att
förhindra skräp på stränder och havsbotten. Malmö stad fram emot att kommunen kan samverka med Havs-och vattenmyndigheten samt andra berörda aktörer för att vidare utreda
och tydliggöra vem som bär ansvar för bärgning och mottagning av förlorade fiskeredskap.
Malmö stad ser positivt på modifieringen av åtgärd ÅPH 27 som även inkluderar andra förvaltningsåtgärder utöver juridiskt skydd för att uppnå god status enligt havsmiljöförordningen. Andra förvaltningsåtgärder kan här vara biotopskyddsområden, fredningsområden eller områden utpekade inom havsplaneringen där särskild hänsyn ska tas till höga naturvärden (lilla n-områden). Malmö stad förespråkar fler områden med formellt skydd i
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Malmös havsområde och i förslaget till Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030 ingår ett
mål om detta. Malmö stad vill dock påtala den påtagliga risken för målkonflikter mellan statliga naturvårdande intressen och kommunala prioriterade infrastruktursatsningar inom
kommunens havsområde. Malmö stad vill också i detta sammanhang framföra att det är viktigt att införandet av skyddade områden inte påverkar våra möjligheter att uppföra kustskydd
för att hantera problematiken kring havsytans höjning. Det är också viktigt att CMP:s verksamhet inte påverkas negativt, t.ex. inseglingsrännor. Ett skydd får inte heller medföra att vi
inte kan göra åtgärder som är positiva för den marina miljön, t.ex. sanering och uppgrundning av hamnbassänger. Det finns även risk för målkonflikt mellan nya marina skyddade områden och Malmös stadsutveckling med framtida infrastruktursatsningar som t.ex.
Öresundsmetron till Köpehamn och eventuella utbyggnader i Norra hamnen, Nyhamnen
med mera.
Åtgärd ÅPH 51 som syftar till att minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön
kan ge möjliga konsekvenser för hamnar, däribland CMP. Om åtgärden medför en lagförändring som innebär att lastrester inte får släppas till Östersjön innebär det att hamnar behöver investera i mottagningsstationer vilket i så fall bör leda till högre hamnavgifter. Antingen
skulle de ökade hamnavgifterna drabba endast de fartyg som idag släpper lastresterna till
havs. Eller så skulle en kostnadsökning ske för samtliga fartyg om omhändertagandet omfattas av Helcoms system för ”no-special fee”. I det senare fallet skulle kostnadsökningen
drabba fler men bli betydligt lägre. Rekommendationen från Transportföretagen är att fartyg
med skrubber får betala per mängd. Det går emot "no special fee"- principen men de andra
som valt renare tekniker ska inte behöva betala för de som går på den billigare tjockoljan.
Åtgärd ÅPH 55, aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar, berör fritidsbåtsägare och kommunen. Genomförandet av åtgärden innebär en aktiv utfasning, med
syfte att frivilligt minska användningen av tvåtaktsmotorer. Malmö stad anser att åtgärden
kommer innebära vissa kostnader för kommunen för att byta ut, och eventuellt även för hantering av motorerna, men är positiv till åtgärden då tvåtaktare släpper ut flera farliga ämnen
direkt i den marina miljön.
Malmö stad är även positiv till den nya föreslagna åtgärden ÅPH 54 som syftar till att minska
användningen av biocidinnehållande bottenfärg på fritidsbåtar. I åtgärden ingår en del om att
ta fram en vägledning för kommunernas tillsyn av marknadsföring och försäljning av biocidinnehållande båtbottenfärg. Det är en fördel att vägledningen tas fram på nationell nivå
och att kustkommunernas tillsynsarbete på så sätt kan harmoniseras.
Malmö stad är positiv till den föreslagna åtgärden ÅPH 58 som syftar till att genomföra ett
pilotprojekt kring ekosystembaserad förvaltning på havsområdesnivå. Åtgärdens förväntade
resultat är en vägledning om hur ekosystembaserad förvaltning ska implementeras i svenska
havsområden. Malmö stad vill betona vikten av att urvalet av de tre pilotområdena görs med
omsorg då förutsättningarna i till exempel Öresund skiljer sig markant mot förhållandena i
de tre föreslagna havsområdena Kattegatt, Stockholms skärgård och Bottenviken. Risken är
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annars stor att den framtagna vägledningen inte går att tillämpa i alla havsområden längs Sveriges kust.

Ordförande

Sekreterare

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Anna-Lena Alnerud

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C) lämnar in ett särskilt yttrande.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande.
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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)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anton Sauer (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (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) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)

Underskrifter

Sekreterare
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Anna-Lena Alnerud
Ordförande
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande
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Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Daniel Svartek (Stadsjurist)
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Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar
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Remiss från Havs- och vattenmyndigheten - Uppdatering av
åtgärdsprogrammet för havsmiljön

STK-2020-1469
Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten har remitterat ett förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för
havsmiljön och tillhörande miljökonsekvensutredning. Havs- och vattenmyndigheten ska
senast i december 2021 besluta om ett uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön.
Framtagande av åtgärdsprogrammet är sista steget i den sexåriga förvaltningscykeln som i
havsmiljödirektivet beskrivs som den marina strategin.
Förslaget har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden
för yttrande som överlag ställer sig positiva till uppdateringarna i åtgärdsprogrammet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande som Malmö stads remissvar till
Hav- och vattenmyndighetens remiss om uppdatering av åtgärdsprogram för
havsmiljön.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 2.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Havs- och vattenmyndigheten
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 210329 §167
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Remiss från Havs- och vattenmyndigheten Uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön
Förslag till yttrande
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten - Uppdatering av åtgärdsprogrammet
för havsmiljön
Miljökonsekvensbeskrivning av uppdateringen av åtgärdsprogrammet för
havsmiljön
Marin strategi för Nordsjön och Östersjön - Samråd om uppdaterat åtgärdsprogram
för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen
Tekniska nämnden beslut 210219 § 51 med Reservation (MP) och muntlig
Reservation (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Miljönämnden beslut 210217 § 27
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Remissvar från miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210121 § 10
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
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Bilaga 2
Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 07-04-2021
Ärende 4: Remiss från Havs- och vattenmyndigheten - Uppdatering avåtgärdsprogrammet för
havsmiljön.
Ärendet hanterar remissen av förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande miljö
konsekvensutredning från Havs- och vattenmyndigheten.
Vikten av att säkerställa rent vatten och en hållbar havsmiljö där kommunens utveckling inte har negativ effekt är
tydlig. Det är dock viktigt att poängtera att gränser är fiktiva i havet och att gränsöverskridande åtgärder och
handlingsprogram är nyckeln till effektvit arbete.
Vi har ett gemensamt ansvar inom Region Skåne och Sverige liksom i samarbete med den danska sidan av sundet
för att säkerställa en god havsmiljö. Östersjön är på många sätt i kris när det kommer till biologisk mångfald och
välmående, därmed krävs gemensamma åtgärder. Gränsöverskridande samarbete är essentiellt för att våra
insatser från Malmö Stad, men också Sverige, inte ska vara försumbara.

Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Helena Nanne (M)
Med instämmande av
John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Håkan Fäldt (M)
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Bilaga 3

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-04-07
Remiss från Havs-och vattenmyndigheten-Uppdatering av
åtgärdsprogrammet för havsmiljön
Diarienr: STK-2020-1469
Miljöpartiet anser att nämndens yttrande är alldeles för defensivt i frågan om
skyddade naturområden. De eventuella målkonflikter som nämnden lyfter
uppstår bara om man inte är beredd att anpassa exempelvis utbyggnad på ett
sätt som inte stör djur- och naturlivet. Nämnden lyfter i sitt yttrande att det är
viktigt att skyddade områden inte påverkar CMPs verksamhet negativt eller
framtida infrastruktursatsningar. Miljöpartiet anser att utgångspunkten är
felaktig. Det är människans påverkan på naturvärden som ska minimeras och
anpassas utifrån vilka miljöer och arter som behöver skyddas. Vi befinner oss
trots allt i den sjätte massdöden av arter och behöver skydda den biologiska
mångfalden. Vi vill också lyfta att uppförande av kustskydd är viktigt men ska
göras på ett sätt som är förenligt med införande av skyddade områden.
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

Malmö stad
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Stadskontoret
Datum

2021-03-09

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Anders Eriksson
Utvecklingssekreterare
anders.p.eriksson@malmo.se

Återrapportering till kommunstyrelsen - Policy för hållbar utveckling och mat,
uppföljning juli 2019 till juni 2020
STK-2020-1631

Sammanfattning

Revisorskollegiet granskade under 2018 hur Policy för hållbar utveckling och mat efterlevs i Malmö
stad. Med anledning av rekommendationerna fick miljönämnden i uppdrag av kommunstyrelsen
att ta fram en process och indikatorer för uppföljning av policyn.
I ärendet STK-2020-1726 beslutade kommunstyrelsen att fastställa miljönämndens förslag till
process och indikatorer samt att anmoda miljönämnden att återrapportera resultatet av uppföljning till kommunstyrelsen. I föreliggande ärende finns en sammanfattning av miljönämndens
rapport. Rapporten i sin helhet finns bilagd ärendet. Förslaget är att godkänna rapporten och
översända den till samtliga nämnder och kommunalt helägda bolag för beaktande i det fortsatta
arbetet med Policy för hållbar utveckling och mat.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapport för Policy för hållbar utveckling och mat, uppföljning juli 2019 till juni 2020.
2. Kommunstyrelsen översänder rapporten till samtliga nämnder och kommunalt helägda
bolag för beaktande i det fortsatta arbetet.
Beslutsunderlag

•
•
•

Rapport Policy för hållbar utveckling och mat, uppföljning juli 2019 - juni 2020
Miljönämnden beslut 201117 § 198 med Särskilt yttrande (M) och (V)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210315 Återrapportering till kommunstyrelsen Policy för hållbar
utveckling och mat, uppföljning juli 2019 till juni 2020

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-22
Kommunstyrelsen 2021-04-07
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2021-03-09

Alla nämnder och kommunalt helägda bolag
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Ärendet

Bakgrund
Revisorskollegiet granskade under 2018 hur Policy för hållbar utveckling och mat efterlevs i Malmö
stad. Baserat på granskningen rekommenderade revisorskollegiet kommunstyrelsen att bland
annat säkerställa:
- att det finns en sammanhållen struktur för tillämpning, uppföljning och utvärdering för
policyn och att nämnderna kontinuerligt avrapporterar,
- att systemet för växtgasutsläpp skyndsamt tas i bruk och implementeras i organisationen.
Med anledning av rekommendationerna fick miljönämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att ta
fram en process och indikatorer för uppföljning av policyn. I ärendet STK-2020-1726 beslutade
kommunstyrelsen att fastställa miljönämndens förslag till process och indikatorer för uppföljning
av Policy för hållbar utveckling och mat att gälla för Malmö stads nämnder och kommunala bolag samt att anmoda miljönämnden att återrapportera resultatet av uppföljning till kommunstyrelsen. Den till detta ärende bifogade rapporten utgör denna återrapportering och avser perioden
2019-07-01 till 2020-06-30.
Särskilda yttranden Moderaterna
Särskilt yttrande Vänsterpartiet
En tidigare uppföljning för 2019, STK-2020-1209, visade på en positiv utveckling mot målen
men att policyns mål inte var uppnådda.
Sammanfattning av miljönämndens rapportering
I Policy för hållbar utveckling och mat anges 4 målområden och indikatorer till dessa områden. I texten nedan finns en sammanfattning av vad rapporten visar för respektive målområde.
Ekologi
Målet är att ”All mat som serveras i Malmö stad ska vara ekologisk 2020.” Rapporten visar att
andelen ekologisk mat av alla inköpta livsmedel uppmättes till 69 procent under den aktuella
perioden. Detta är i nivå med vad som uppmättes för 2019.
Utsläpp av växthusgaser
Målet är att ” Utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska med 40 procent till 2020
jämfört med 2002. Utsläppen av växthusgaser kopplade till maten är 1,55 kg CO2 ekvivalenter
per kg inköpta livsmedel. Detta är en minskning med 29 procent sedan 2002.
Etiskt certifierade produkter
Målet är att ”Etiskt certifierade produkter alltid ska vara förstahandsvalet i de produktkategorier
där sådana finns.” Rapporten visar att andelen inköp av etiskt certifierat kaffe ligger på 99 procent för kaffe, 86 procent för te och 26 procent för bananer.
Inköp av livsmedel enligt avtal
Målet är att ”Inköp av livsmedel ska ske inom upphandlade avtal.” I rapporten anges att andelen
inköp som görs enligt avtalsprislistan har ökat något sedan föregående uppföljning. Detta tyder
på att verksamheterna börja anpassa sina inköp till det nya avtalet för fullsortimentsgrossist.
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I rapporten noteras att målen inte kommer att nås fullt upp under 2020. En anledning till detta
beskrivs som att målen sattes medvetet högt vilket innebär att risken för att de inte skulle uppnås
har funnits hela tiden. Vidare visar uppföljningen att det är stora skillnader i måluppfyllelse mellan olika nämnder. Främst när det gäller andelen ekologisk mat och växthusgasutsläpp för inköpta livsmedel men även till viss del när det gäller andel etiskt certifierade produkter och andel
inköp inom avtal. I rapporten antas skillnaderna bero på olikheter mellan förvaltningar avseende
styrning och ledning, matgästernas behov, kunskapsnivån hos personalen, förutsättningar för
tillagning samt vilka insatser som gjorts för att nå målen.
Miljöförvaltningen har påbörjat en utvärdering av policyn för att se hur långt stadens verksamheter har kommit sett till alla mål i policyn. Utvärderingen beräknas vara klar i början av 2021.
Stadskontorets förslag till beslut
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna miljönämndens rapport samt att sända
rapporten till samtliga nämnder och kommunalt helägda bolag för beaktande i det fortsatta arbetet med Policy för hållbar utveckling och mat.
Ansvariga

Heléne Norberg Direktör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

Policy för hållbar
utveckling och mat
för Malmö stad
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juli 2019-juni 2020
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Bakgrund
Fotograf: Johann Selles

Maten som serveras i Malmö stads verksamheter är
viktig. Den är väsentlig för att barn och unga ska må bra
och ha energi att både lära och leka. Den är viktig för att
våra äldre ska hålla sig friska och få en högtidsstund på
dagen. Men också för att hålla igång en hållbar
produktion som ger sysselsättning och tillväxt, där
arbetsförhållandena för dem som producerar maten är
schysst och säker.

Malmö stads Policy för hållbar utveckling och mat
beslutades av kommunfullmäktige 2010-10-27.
I policyn anges följande:
Syfte
“Policyn ska
Bidra till ett hållbart Malmö med friska medborgare.
Stärka matens betydelse i Malmö stads egna
verksamheter för att öka attraktionskraften.
Verka för att alla Malmö stads matinköp blir mer
hållbara; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Se till att Malmö genom sin representation och
evenemangsverksamhet föregår med gott exempel
och serverar ”hållbar” och säker mat.”

Maten har också betydande påverkan på klimatet och
andra aspekter av vår miljö såsom biologisk mångfald
och kemikalieanvändning. Som stor organisation har
Malmö stad därför en möjlighet att påverka genom
matinköpen.
Strävan att uppfylla målen i Policy för hållbar utveckling
och mat bidrar till att nå följande mål i Agenda 2030: 2, 3,
12, 13, 14.

Utvärdering och uppföljning
“Eftersom varje nämnd och varje styrelse har ansvar för
att uppfylla de delar av policyn om berör den egna
verksamheten integreras uppföljning av policyn med
övrig uppföljning i nämndernas och styrelsernas
årsbokslut och följer därmed den ekonomiska
redovisningsstrukturen. Miljönämnden har ansvar för
utvärdering av nämndsövergripande frågor samt för stöd
vid framtagandet av uppföljningskriterier och nyckeltal.”
Revisorskollegiet påpekade i en rapport från december
2018 att uppföljningen av policyn bör stramas upp. Här
presenteras uppföljning av perioden 2019-07-01 till
2020-06-30 års resultat i en kortfattat rapport.

POLICY FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH MAT
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Metod

Efter beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott,
genom miljönämnden, har fyra olika indikatorer tagits
fram för att följa upp policyn. Se informationsrutan till
höger.

Indikator 1: Andel ekologiska livsmedel, mätt
som kostnaden för ekologiska livsmedel av
total livsmedelskostnad.

Mätresultaten kommer ifrån Compare, ett digitalt system
som används för uppföljning av Malmö stads
livsmedelsupphandling. Denna innefattar leveranser till
Malmö stads verksamheter av mejeriprodukter, frukt och
grönsaker, färsk ﬁsk samt övriga färskvaror, djupfrysta
varor samt kolonialvaror från grossist. I resultaten
gällande etiskt certiﬁerade produkter innefattas även det
kaﬀe som köps in via vårt avtal med leverantörer av
kaﬀemaskiner.

Indikator 2a: Mäts som livsmedelsinköpens
klimatpåverkan angivet som CO2
ekvivalenter/kg inköpta livsmedel.
Indikator 2b: För hela Malmö stad redovisas
minskningen av växthusgasutsläpp sedan

Denna uppföljning redovisar resultaten för inköp under
perioden 2019-07-01 till 2020-06-30. I vissa diagram
redovisas även 2018 och 2019 års inköp samt inköpen
för perioden 2018-07-01 till 2019-06-30. Att resultaten
redovisas som ett rullande 12-månadersvärde beror på
att man då slipper de säsongsskillnader som råder
mellan halvåren, till exempel på grund av jul- och
sommarlov.

2002 i procent.
Indikatorer 3: Andel etiskt certiﬁerade livsmedel
i varugrupperna kaﬀe, te, kakao och bananer,
mätt som kostnader för etiskt certiﬁerade
livsmedel av total livsmedelskostnad i
respektive varugrupp.

Mätresultaten kommer från
Compare - Malmö stads
verktyg för uppföljning av
livsmedelsupphandling.

POLICY FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH MAT

Indikator 4: Andel inköp som görs inom
avtalsprislistan. Mäts som procent inköp inom
avtalsprislistan.

4

UPPFÖLJNING JULI 2019 - JUNI 2020

1.

EKOLOGI

2.

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER

3.

ETISKT CERTIFIERADE PRODUKTER

4.

INKÖP AV LIVSMEDEL ENLIGT AVTAL

POLICY FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH MAT

5

UPPFÖLJNING JULI 2019 - JUNI 2020

Sida 11 och 18 i policyn

MÅL I POLICYN:

"All mat som serveras i Malmö stad ska vara ekologisk
2020."

EKOLOGI

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 att godkänna rekommendation om att tolkningen av
”all mat” innebär minst 90 procent.

Indikator 1: Andel ekologiska livsmedel, mätt som kostnaden för ekologiska
livsmedel av total livsmedelskostnad.

Andel ekologisk mat
1
2018

2018 07-2019 06

2019

2019 07-2020 06

Malmö stads inköp av ekologiskt certiﬁerade livsmedel
ligger fortfarande på 69 procent under aktuell period,
vilket är oförändrat jämfört med 2019. Med den nivån
har Malmö näst högst andel ekologisk mat av alla
Sveriges kommuner. För att nå målet i Policy för hållbar
utveckling och mat behöver andelen ekologiska inköp
öka.
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När stadens verksamheter köper ekologiska livsmedel
bidrar vi till att minska spridningen av kemiska
bekämpningsmedel i miljön. Inom Malmö stad köper vi
ca 86 ton kaﬀe varje år. För att odla vårt kaﬀe går det åt
120 hektar vilket ungefär är ytan av 240 fotbollsplaner.
Så gott som allt detta kaﬀe är ekologiskt och etiskt
certiﬁerat. Det betyder att en yta motsvarande 240
fotbollsplaner inte sprutas med kemiska
bekämpningsmedel. Tack vare det slipper den ytan,
men också kaﬀeodlarna och deras familjer, risken att
exponeras för bekämpningsmedel som kan bidra till
ohälsa.
När Malmö stads verksamheter köper ekologiskt
certiﬁerade animaliska livsmedel ger vi förutsättningar
för ﬂer husdjur att få utöva mer av sina naturliga
beteenden. I princip all den mjölk som vi inom Malmö
stad konsumerar, 3 600 000 liter per år, är ekologisk. Den
produceras av ca 450 mjölkkor som får äta ekologiskt
producerat foder samt utökad möjlighet att vistas
utomhus för att beta och utöva sina naturliga
beteenden.

I princip all den mjölk
som vi inom Malmö stad
konsumerar, 3 600 000
liter per år, är ekologisk.
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Sida 11 i policyn

MÅL I POLICYN:

"Utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska
med 40 % till 2020 jämfört med 2002."

UTSLÄPP AV
VÄX THUSGASER

Indikator 2a: Mäts som livsmedelsinköpens klimatpåverkan angivet som CO2 ekvivalenter/kg inköpta
livsmedel.
Indikator 2b: För hela Malmö stad redovisas minskningen av växthusgasutsläpp sedan 2002 i procent.

Utsläpp av växthusgaser

2a

KgCO2e/kg livsmedel

2018

Nötkött skapar mer än 30
gånger så höga utsläpp av
växthusgaser som baljväxter.

2018 07 - 2019 06

2019

2019 07 - 2020 06

Räknat per kilo.

1.83
1.82
1.84
1.88
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1.25
1.27
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1.49
1.63
1.72
1.47
1.88
1.91
1.95
1.88
1.67
1.58
1.51
1.48
1.43
1.44
1.48
1.39
2.13
2.17
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2.29
1.96
2.02
2.07
1.98
1.27
1.37
1.54
1.48
0.70
0.65
0.60
0.60
1.63
1.58
1.45
1.34
0.72
0.69
0.66
0.85
1.00
0.93
0.99
1.06
1.36
1.31
1.44
2.28
1.71
1.68
1.62
1.55
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Växthusgasutsläppen räknade som kg CO2-ekvivalenter
per kg inköpta livsmedel har minskat med 29 procent
sedan 2002 och ligger nu på 1,55 kg CO2-ekvivalenter per
kg livsmedel (se diagram 2b). Det är bra, men inte en
tillräckligt stor minskning för att nå målet om 40 procent
mindre CO2-ekvivalenter per kg mat till år 2020.
Minskningen av växthusgasutsläpp från maten har
uppnåtts främst genom att öka andelen vegetabilier i
rätterna som serveras inom skola och förskola, samt
genom ett aktivt arbete mot matsvinn. Även hos
funktionsstödsförvaltningen och hos hälsa- vård- och
omsorgsförvaltningen minskar nu utsläppen av
växthusgaser per kilo inköpt mat (se diagram 2a).
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Sida 11 i policyn

MÅL I POLICYN:

"Utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska
med 40 % till 2020 jämfört med 2002."

UTSLÄPP AV
VÄX THUSGASER

Indikator 2a: Mäts som livsmedelsinköpens klimatpåverkan angivet som CO2 ekvivalenter/kg inköpta
livsmedel.
Indikator 2b: För hela Malmö stad redovisas minskningen av växthusgasutsläpp sedan 2002 i procent.

2b

Växthusgasutsläpp kopplade till matinköp

Resultat
-29%
sedan
2002

Hela Malmö stad

2
Målet 2020 är 1,31
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Kg CO2ekv/kg livsmedel

I början gjordes inte mätningar varje år, därför saknas vissa års resultat i diagrammet om hela Malmö stads växthusgasutsläpp kopplade till matinköp.
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Sida 14 i policyn

MÅL I POLICYN:

"Etiskt certi erade produkter ska alltid vara
förstahandsvalet i de produktkategorier där sådana nns."

E TISK T
CER TIFIERADE
PR ODUK TER

Indikator 3: Andel etiskt certiﬁerade livsmedel i varugrupperna kaﬀe, te, kakao* och
bananer, mätt som kostnader för etiskt certiﬁerade livsmedel av total
livsmedelskostnad i respektive varugrupp. Resultaten för indikator 3 redovisas bara
för 2019 och 201907-202006 då uppgifter saknas för kaﬀeautomaterna 2018.
*Varugruppen kakao ingår inte i mätningen, men är så liten att påverkan på totalresultatet är marginell.

Andel etiskt kaﬀe, te och bananer
2019

Arb.marknads- och
socialförvaltningen1

94.2%

Fastighets- och
Gatukontoret2

99.3%

Andelen etiskt certiﬁerade produkter mäts i
varugrupperna kaﬀe, te och bananer. Andelen har ökat i
nästan alla förvaltningar och andelen för hela
kommunen ligger nu på 88 procent. Malmö stad köper
etiskt certiﬁerade produkter för 14 miljoner kronor
årligen.

2019 07-2020 06

97.3%

98.5%
93.8%

Fritidsförvaltningen3

96.7%

Andelen som köps in varierar mellan olika varugrupper,
där bananer ligger lägst på ca 26 procent, medan
andelen kaﬀe ligger på 99 procent (diagram 3b). Några
förvaltningar, till exempel förskoleförvaltningen och
serviceförvaltningen med skolrestauranger, köper
mycket bananer vilket drar ner deras totala andel etiskt
certiﬁerade produkter.

93.4%

Funktionsstödsförvaltningen4

95.8%
72.9%

Förskoleförvaltningen5

72.8%

Grundskoleförvaltningen6

88.2%

Gymnasie- och
vuxenutb.nämnden7

91.0%

Hälsa- vård- och
8
15
omsorgsförvaltningen

91.2%

92.8%

97.9%

Syftet med etisk certiﬁering är att bidra till förbättrade
arbetsvillkor för de människor som odlar och producerar
råvarorna. Certiﬁeringen bidrar också till att ﬂer barn får
gå i skola i stället för att arbeta.

93.5%
80.5%

Kulturförvaltningen9

83.2%
100.0%

Miljöförvaltningen
10

Andel etisk märkt produkt per varugrupp

100.0%
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Sida 21 i policyn

MÅL I POLICYN:

"Inköp av livsmedel ska ske inom upphandlade
avtal."
Indikator 4: Andel inköp som görs inom avtalsprislistan. Mäts som procent
inköp inom avtalsprislistan.

Andel inköp inom avtalsprislistan

2018

201807-201906

2019

2019 07- 2020 06

Andelen inköp som görs enligt avtalsprislistan har ökat
något sedan mätningen 2019 efter att ha minskat
mellan 2018 och 2019 (se diagram 4). Detta tyder på att
verksamheterna har börjat ställa om sina inköpsmönster
efter det nya avtalet med fullsortimentsgrossist som
började gälla våren 2019.
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Att handla inom avtalsprislistan gör att Malmö stads
verksamheter får de bästa priserna på de livsmedel som
köps in. Det möjliggör en stor andel livsmedel med hög
hållbarhetsprestanda till en rimlig kostnad. På
marknadsplatsen i Ekot är det dessa produkter som är
utmärkta med en blå markering. För produkterna inom
avtalsprislistan har tuﬀa kvalitetskrav ställts på
exempelvis innehåll och hållbara produktionsmetoder.
Att i första hand välja dessa produkter är alltså det bästa
alternativet sett till pris, kvalité och hållbarhet.
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Slutsatser och analys

Foto: Johann Selles

Foto: Miljöförvaltningen

Malmö stads Policy för hållbar utveckling och mat har
funnits i tio år. Miljöförvaltningen har påbörjat en grundlig
utvärdering av policyn för att se hur långt stadens
verksamheter kommit sett till alla policyns mål och
intentioner. Utvärderingen beräknas vara klar i början av
2021.

Vid årets andra uppföljning av Malmö stads insatser
kopplade till Policy för hållbar utveckling och mat noteras
bland annat att Malmö stad som helhet har kommit
ytterligare närmare målsättningarna, förutom när det
gäller inköp av ekologiskt producerade livsmedel. Det är
fortfarande stora skillnader mellan olika förvaltningar
beroende på matgästernas olika behov, olika nivåer av
kunskap hos personalen, varierande
matlagningsmöjligheter, planering samt vilka insatser
man gjort för att nå målen.

Vid den här uppföljningen noteras att målen inte kommer
att nås fullt ut under 2020. Målen i policyn sattes
medvetet på en hög nivå vilket betyder att risken att alla
mål inte uppfylls har funnits hela tiden. Det är också tack
vare de högt uppsatta målen som Malmö nu ligger i
framkant vad gäller hållbar oﬀentlig mat. Det ihärdiga
arbetet inom verksamheterna har skapat stora
förändringar i staden och dessutom bidragit till att göra
Malmö känt som en hållbar matstad långt utanför
Sveriges gränser. Nu är det viktigt att fortsätta på den
inslagna vägen eftersom våra val gör stor skillnad för
matgästerna, för dem som producerar maten och för vår
planet.

Miljöförvaltningen ser att förutsättningarna för att nå
målen inte alltid är en kostnadsfråga, då policyn
möjliggör insatser som är mer kostnadseﬀektiva.
Exempelvis kan man i högre utsträckning handla enligt
avtalsprislistan, med ofta fördelaktiga priser, eller minska
matsvinnet så att en större andel av maten nyttjas och
mindre mat behöver köpas in.
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Återrapportering till kommunstyrelsen - Policy för hållbar
utveckling och mat, uppföljning juli 2019 till juni 2020

STK-2020-1631
Sammanfattning

Revisorskollegiet granskade under 2018 hur Policy för hållbar utveckling och mat efterlevs i
Malmö stad. Med anledning av rekommendationerna fick miljönämnden i uppdrag av
kommunstyrelsen att ta fram en process och indikatorer för uppföljning av policyn.
I ärendet STK-2020-1726 beslutade kommunstyrelsen att fastställa miljönämndens förslag till
process och indikatorer samt att anmoda miljönämnden att återrapportera resultatet av
uppföljning till kommunstyrelsen. I föreliggande ärende finns en sammanfattning av
miljönämndens rapport. Rapporten i sin helhet finns bilagd ärendet. Förslaget är att
godkänna rapporten och översända den till samtliga nämnder och kommunalt helägda bolag
för beaktande i det fortsatta arbetet med Policy för hållbar utveckling och mat.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapport för Policy för hållbar utveckling och mat,
uppföljning juli 2019 till juni 2020.
2. Kommunstyrelsen översänder rapporten till samtliga nämnder och kommunalt
helägda bolag för beaktande i det fortsatta arbetet.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 34.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 35.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 36.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 37.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Samtliga kommunalt helägda bolag
Beslutsunderlag






Förslag till beslut 210322 §148
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210315 Återrapportering till kommunstyrelsen Policy för
hållbar utveckling och mat, uppföljning juli 2019 till juni 2020
Miljönämnden beslut 201117 § 198 med Särskilt yttrande (M) och (V)
Rapport Policy för hållbar utveckling och mat, uppföljning juli 2019 - juni 2020
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Bilaga 34

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-04-07: Ärende 31 Återrapportering till kommunstyrelsen - Policy för hållbar utveckling
och mat, uppföljning juli 2019 till juni 2020

I återrapporteringen om Policyn för hållbar utveckling och mat ser vi allvarligt på bristen av
måluppfyllelse. Även om Malmö Stad, i jämförelse, kommit längre än många andra
kommuner får vi inte vara nöjda. Det är inte en tävling om vem som är bäst, bland många
kanske inte så ambitiösa, utan om att göra rätt och uppnå våra mål!
Stadens växtgasutsläpp måste minska och eftersom köttkonsumtionen har stor påverkan på
dessa utsläpp måste alla förvaltningar verka för minskad konsumtion. Vi anser inte att olika
förutsättningar bland förvaltningar kan ses som ett hinder för att uppnå 100 % hållbar mat
för det betyder ju endast mer resurser behövs sättas in.
Att vi inte uppnått våra mål innebär dessutom att vi börjar det kommande Miljöprogrammet
med en skuld, som snarast borde betalas av. Det görs bäst genom kortsiktiga mål, där
andelen hållbar mat stadigt ökar varje år och köttkonsumtionen minskar genom en tydlig
handlingsplan. Endast så kan vi snabbt uppnå våra mål!
Malmö 2021-04-07
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 35
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-04-07
Återrapportering till kommunstyrelsen - Policy för hållbar utveckling och mat,
uppföljning juli 2019 till juni 2020
Diarienr: STK-2020-1631
Det är positivt att vi börjar se en vändning i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden. Det är ett kvitto på att ett långsiktigt systematiskt arbete ger resultat.
Dock är vi bekymrade över att arbetet går fortfarande alltför långsamt på en övergripande
nivå. Flera förvaltningar behöver växla upp sitt arbete kring hållbar utveckling och mat för att
Malmö ska kunna bidra till att målen i Parisavtalet och Agenda 2030.
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
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Bilaga 36
Särskilt Yttrande

Kommunstyrelsen 07-04-2021
Ärende 31: Återrapportering till kommunstyrelsen - Policy för hållbar utveckling och mat,
uppföljning juli 2019 till juni 2020
Maten som serveras inom Malmö stads förvaltningar är en viktig komponent i stadens miljö- och klimatarbete.
Där vi som kommun har möjlighet att välja mat som både är tilltalande för den som de serveras till, har höga
näringsvärden och har en minskad påverkan på miljö och klimat. Mål som är förenliga med rätt styrning och
ansvarstagande.
Malmö Stads policy för hållbar utveckling och mat har nu funnits i över 10 år och uppföljningen visar bristande
måluppfyllelse under den utsatta perioden mellan juli 2019 och juni 2020. Motivering till resultatet är bland annat
”…stora skillnader mellan olika förvaltningar beroende på matgästernas olika behov, olika nivåer av kunskap hos personalen,
varierande matlagningsmöjligheter, planering samt vilka insatser man gjort för att nå målen”.
”All mat som serveras i Malmö Stad ska vara ekologisk 2020.” Resultatet ligger på 69%. Moderaterna och
Centerpartiet vill lyfta de konsekvenser det uppsatta målet för med sig. Krav på ekologisk certifiering kan
omöjliggöra att måna lokala producenter inom Skåne och dess närområde. Svenska producenter har extremt
höga krav på sig men väljer inte alltid att investera i kostsamma certifieringar, det bör inte exkludera dessa helt till
förmån för en med certifiering men med betydligt längre transportsträcka. Rationella avvägningar för göras även
inom detta området för att ha reell effekt och Malmö tar vårt ansvar för att minska miljö- och klimatpåverkan.
”Utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska med 40% till 2020 jämfört till 2002”. Resultatet är en minskning
med 29% till 2020, alltså 11% ifrån det uppsatta målet. Självklart är det positivt att det går i rätt riktning men det
är tydligt att ytterligare effektiva åtgärder måste tilltas. Centerpartiet och Moderaterna vill lyfta behovet av att se
över transportsträckor för inköp och möjligheterna för mer närodlade alternativ för att säkerställa god kvalitet
liksom minskade utsläpp.
”Etiskt certifierade produkter ska alltid vara förstahandsvalet i det produktkategorier där sådana finns”. Detta stämmer i 26%
av fallen när det rör bananer.
”Inköp av livsmedel ska ske inom upphandlade avtal”. Andelen köp som sker enligt avtalsprislistan minskade mellan
2018 och 2019.
SWECO har i en av sina granskningar av stadens styrdokument gällande hållbarhet kallat dokumentet för
organiserat hyckleri, då man sätter mål som man inte arbetar efter. Centerpartiet och Moderaterna ställer sig
mycket kritiska till den begränsade måluppfyllelsen och efterfrågar tydlighet och avvägningar för att målen som
sätts upp ska vara realistiska att uppnå, och lämnar därför detta särskilda yttrande.

Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Med instämmande av
John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)
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Bilaga 37

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1631

Återrapportering till kommunstyrelsen – Policy för hållbar utveckling och mat, uppföljning
juli 2019 till juni 2020
Enligt rapporten har Malmö näst högst andel ekologisk mat av alla Sveriges kommuner.

Eftersom ämnen som kan öka risken för cancer eller lagras i kroppen inte får användas i
bekämpningsmedel inom EU, så innebär det att konventionell mat inte utgör något hot mot hälsan
jämfört med ekologisk mat. Därmed betalar kommunen en merkostnad för ekologisk mat utan någon
specifik anledning.

Vid ekologisk livsmedelsproduktion blir skördarna vanligen långt mindre än vid konventionell
livsmedelsproduktion, vilket innebär att ökad efterfrågan av ekologiska livsmedel kräver större areal
av odlingsmark jämfört med konventionella livsmedel. Det är viktigt att den odlingsbara marken
används på ett effektivt sätt. En större utökning av den odlingsbara marken kräver skövling av skog
vilket har en negativ påverkan på klimatet. Denna negativa påverkan på klimatet av ekologisk
livsmedelsproduktion fastslås i en studie av forskare vid Chalmers. Därmed framstår det bara som
bisarrt när det i rapporten skryts om att det går åt 240 fotbollsplaner för att odla Malmö stads
ekologiska kaffe.

Minskad servering av kött i skolor, förskolor samt i äldrevårdsboenden framställs som en framgång i
rapporten. Det finns en oro bland många malmöbor att vegonormen på skolor och
äldrevårdsboenden försämrar utbudet av mat och gör det svårare för brukare eller elever att få den
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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näring som man behöver. Kött i maten får inte bli en socioekonomisk fråga. Malmöbor som får sin
mat genom kommunala välfärdsverksamheter ska kunna få en allsidig och varierad kost.
Sverigedemokraterna förordar även att viltkött serveras i kommunala välfärdsverksamheter.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-04-07
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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-04-07 kl. 13:00-15:00

Plats

Distans via Teams

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

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (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) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Daniel Svartek (Stadsjurist)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)
Magdalana Bondeson (Sektionschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-04-26

Protokollet omfattar

§129

3

§

129

Direktiv budgetuppdrag 2021 - Utreda förutsättningarna för en
stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med syfte att
främja fler arbetstillfällen i staden

STK-2021-204
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2020 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för
en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med syfte att främja fler arbetstillfällen i
staden. I ärendet redovisas ett förslag på uppdragsdirektiv för genomförande av uppdraget.
Direktivet har tagits fram i nära samarbete mellan stadskontoret, stadsbyggnadskontoret och
fastighets- och gatukontoret.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till uppdragsdirektiv för budgetuppdrag att
utreda förutsättningarna för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med
syfte att främja fler arbetstillfällen i staden.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Malmö Stadshus AB
Copenhagen Malmö Port (CMP)
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210329 §187
G-Tjänsteskrivelse KSAU210329 Direktiv budgetuppdrag 2021 - Utreda
förutsättningarna för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med syfte
att främja fler arbetstillfällen i staden
Uppdragsdirektiv antagandehandling

Malmö stad
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Stadskontoret
Datum

2021-03-15

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Magnus Persson
Planeringssekreterare
Magnus.Persson@malmo.se

Direktiv budgetuppdrag 2021 - Utreda förutsättningarna för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med syfte att främja fler arbetstillfällen i staden
STK-2021-204

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2020 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans
med stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med syfte att främja fler arbetstillfällen i staden. I ärendet
redovisas ett förslag på uppdragsdirektiv för genomförande av uppdraget. Direktivet har tagits
fram i nära samarbete mellan stadskontoret, stadsbyggnadskontoret och fastighets- och gatukontoret.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsens godkänner förslag till uppdragsdirektiv för budgetuppdrag att utreda
förutsättningarna för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med syfte att
främja fler arbetstillfällen i staden.
Beslutsunderlag

•
•

Uppdragsdirektiv antagandehandling
G-Tjänsteskrivelse KSAU210329 Direktiv budgetuppdrag 2021 - Utreda förutsättningarna
för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med syfte att främja fler arbetstillfällen
i staden

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29
Kommunstyrelsen 2021-04-07
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2021-03-23

Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Stadshus AB
Copenhagen Malmö Port (CMP)
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Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2021 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans
med stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med syfte att främja fler arbetstillfällen i staden.
Kort om uppdragsdirektivet
Stadskontoret har i nära samarbete med fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret
tagit fram ett förslag på uppdragsdirektiv för genomförandet av budgetuppdraget. I bifogat direktivet framgår uppdragets bakgrund, leverans, ekonomi och organisering.
Uppdraget syftar till att utreda förutsättningarna för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i
Malmö med syfte att främja fler arbetstillfällen i staden. Utifrån direktivets bakgrund och resonemang ska utredningen svara på följande frågeställningar:
•
•
•

Hur fungerar och samspelar stadens godstrafik med fokus på verksamhetsområden och
logistiknoder som hamnen, kombiterminalen och rangerbangården?
Vilka utmaningar och möjligheter har Malmö att utveckla ett robust system för hållbar
godstrafik?
Vilka förutsättningar finns för hållbara godsflöden att främja fler arbetstillfällen i Malmö?

I uppdragsdirektivet framgår att utredningen ska beskriva godstrafiken i Malmö i ett större sammanhang utifrån europeisk, nationell och regional kontext, samt hur stadens godstrafik fungerar
med fokus på logistiknoder och verksamhetsområden. Utredningen ska även visa på vilka utmaningar och möjligheter Malmö har att utveckla ett robust system för hållbar godstrafik såväl som
att se över förutsättningen att stärka Malmö som logistikhubb. Ambitionen är också att utredningen ska visa hur logistik och hållbara godsflöden kan främja fler arbetstillfällen i Malmö.
Uppdraget är förankrat i kommunfullmäktiges budget och kommer att beakta agenda 2030 och
de globala hållbarhetsmålen.
Genomförande
Uppdraget är beställt av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är den instans som samordnar uppdraget. Uppdragets framdrift sköts av en arbetsgrupp och en styrgrupp med tjänstepersoner från stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret samt stadskontoret. Stadskontoret är ordförande i styrgruppen och sammankallande i arbetsgruppen.
Direktivet uppmanar till dialog och kunskapsutbyte med relevanta externa parter och projekt
som kan ge ytterligare perspektiv på utredningsarbetet. Uppdraget planeras redovisas för kommunfullmäktige senast våren 2022. Arbetet kommer dessförinnan skickas ut på remissförfarande
till berörda nämnder och aktörer som enligt plan genomförs under perioden nov-dec 2021.
Initialt är bedömningen att uppdraget kan genomföras av personal på de inblandade förvaltningarna och därmed uppstår inga kostnader utöver inblandade tjänstepersoners arbetstid. Vid behov
av konsultinsats beslutar uppdragets styrgrupp om kostnadsfördelning.
Leveransen består av en slutrapport som redovisar utredningens genomförande samt besvarar de
tre frågeställningarna som framgår av punkterna ovan. Rapporten kommer även att innehålla
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förslag på fortsatta steg i utvecklingsarbetet inom området.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

Malmö stad
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Stadskontoret
Datum

2021-03-23

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Claes-Inge Wennström
Stadsjurist
claesinge.wennstrom@malmo.se

Utredning av möjligheter till ändrad ansvarsfördelning för
genomförande, ägande, drift och finansiering av laddinfrastruktur mellan parterna i Ramavtal 8 – Storstad Malmö, Storstadspaketet
STK-2020-1647

Sammanfattning

Enligt Ramavtal 8 – Storstad ansvarar Malmö stad för den infrastruktur, inklusive eventuell
laddinfrastruktur, som behövs utmed sträckningarna för de åtta eldrivna stadsbusslinjerna som
ingår i avtalets kollektivtrafikobjekt. Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att ändra ansvarsfördelning för genomförande, ägande, drift och finansiering
av laddinfrastruktur mellan parterna i Ramavtal 8 – Storstad Malmö och återkomma med rapport och förslag till handlingsplan. Målet med ändrad ansvarsfördelning är att minimera gränssnittsproblematiken.

I utredningen har fyra scenarier utretts och värderats. Scenario 1, med laddinfrastruktur på depå,
och Scenario 2-4 om laddinfrastruktur behöver etableras utmed linjerna. Tekniska nämnden har
nu föreslagit kommunstyrelsen att inleda dialog med staten och Region Skåne på visst sätt.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar inleda en dialog med staten och Region Skåne kring scenario
1, gällande laddinfrastruktur på depåanläggning, liksom kring scenario 4, för de fall laddinfrastruktur behöver etableras utmed busslinjerna.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 201124 § 402
Remissvar från stadsbyggnadskontoret
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Remissvar från Parkering Malmö
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Utredning av möjligheter till ändrad ansvarsfördelning för
genomförande, ägande, drift och finansiering av laddinfrastruktur mellan parterna i Ramavtal
8
Servicenämndens arbetsutskott beslut 210219 § 26

SIGNERAD

2021-03-23

Beslutsplanering
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29
Kommunstyrelsen 2021-04-07
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Stadskontoret
Ärendet

Av Ramavtal 8 – Storstad Malmö framgår att Malmö stad är den part som ansvarar för att genomföra, äga, finansiera och driva den laddinfrastruktur som behövs utmed sträckningarna för
de åtta eldrivna stadsbusslinjerna som ingår i avtalets kollektivtrafikobjekt. Staten medfinansierar
genomförandet av denna laddinfrastruktur till 50% under förutsättning att Malmö stad levererar
det antal bostäder som ingår i Malmö stads bostadsåtagande enligt ramavtalet. Region Skåne
ansvarar för att införskaffa fordon och för att driva trafiken på de åtta stadsbusslinjerna.
Det har visat det sig att den avtalade ansvarsfördelningen leder till ett antal komplikationer - som
en följd av ansvarsfördelningen har fordon beställts, byggts och levererats separerat från beställning, byggnation och leverans av laddinfrastruktur. Även drift och underhåll av fordon respektive laddinfrastruktur sker separerat via olika beställare och leverantörer. Sammantaget leder
detta till att systemet blir känsligt när något fallerar och eventuella driftstopp riskerar att bli onödigt långa med höga kostnader för ersättningsfordon som följd.
Tekniska nämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till ändrad ansvarsfördelning för genomförande, ägande, drift och finansiering av laddinfrastruktur mellan parterna i Ramavtal 8 – Storstad Malmö, och till tekniska nämnden återkomma med rapport och förslag till
handlingsplan senast under 2020. Målet med ändrad ansvarsfördelning är att minimera gränssnittsproblematiken.
Teknikutvecklingen har gått framåt, vilket innebär att batterierna blir mindre och bussar kan
förses med starkare batterier, utan att ta för stor del av bussens utrymme eller öka dess tjänstevikt för mycket. På så sätt har tekniken banat väg för bussar som kan depåladdas, utan behov av
tilläggsladdning utmed linjesträckningarna.
Det innebär att laddinfrastruktur utmed linjesträckningarna som regel inte kommer att behövas i
den fortsatta utbyggnaden av eldrivna busslinjer i Malmö. Dock kan det i framtiden uppstå behov av tilläggsladdning på enstaka platser utmed linjesträckningarna, vilket gör att det är relevant
att fortsätta att utreda möjligheten till ändrad ansvarsfördelning.
Med valet att framöver endast ha depåladdade bussar har frågan om finansiering av laddinfrastruktur i depåerna initierats av regionen. Frågan handlar om huruvida det statliga bidrag som
enligt ramavtal 8 – Storstad Malmö skall delfinansiera infrastrukturåtgärder utmed linjesträckningarna med 50%, också kan delfinansiera regionens laddinfrastrukturåtgärder i depåerna.
Framtida scenarier
Fyra olika scenarier har studerats, som mycket översiktligt redovisas nedan.
Ytterligare detaljer och bedömningar framgår av tekniska nämndens tjänsteskrivelse i ärendet,
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vilken bifogas.
Scenario 1
Laddinfrastruktur på depå;
 Region Skåne beställer, bekostar och äger
 Statligt bidrag betalas ut till Region Skåne
Scenarion med laddinfrastruktur utmed busslinjerna
Scenario 2
Laddinfrastruktur med laddstolpe på allmän platsmark;
 Region Skåne beställer byggnation och ansvarar för drift och underhåll
 Malmö stad bekostar och äger
Scenario 3
Laddinfrastruktur med laddstolpe på allmän platsmark;
 Region Skåne beställer och äger
 Malmö stad bekostar
Scenario 4
Laddinfrastruktur med laddstolpe på allmän platsmark;
 Region Skåne beställer, bekostar och äger
 Statligt bidrag betalas ut till Region Skåne.
Tekniska nämnden förordar scenario 1, med laddinfrastruktur på depå, då det ger tydligast ansvarsfördelning där Region Skåne beställer, bekostar och äger laddinfrastrukturen samt marken
den står på. I de fall laddinfrastruktur behöver etableras utmed linjerna förordas scenario 4, vilket innebär en minskad gränssnittsproblematik samtidigt som det ger tydliga incitament för regionen att optimera teknikval och antal laddningsanläggningar.
Scenario 1, 3 och 4 förutsätter att storstadsavtalet justeras eller kompletteras med nya överenskommelser.
Eftersom kommunstyrelsen hanterar stadens andel av storstadsavtalets finansiering och eftersom
kommunstyrelsen företräder staden i denna typ av frågor gentemot övriga avtalsparter föreslår
tekniska nämnden att kommunstyrelsen fattar beslut om att inleda dialog med staten och Region
Skåne. Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att i så fall medverka i en sådan dialog.
Stadskontoret
Ärendet har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, servicenämnden och Malmö kommuns parkeringsaktiebolag (P-Malmö) varav servicenämnden har avstått från att yttra sig.
Stadsbyggnadskontoret har svarat att det inte har några synpunkter på vad som föreslås.
P-Malmö har inga synpunkter på ägandeförhållanden och ansvarsfördelning mellan Malmö stad
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och Region Skåne vad gäller laddinfrastruktur för eldrivna bussar i Malmö. Bolaget ser överlag
särskilt positivt på möjligheter till ladddinfrastruktur på allmän platsmark (scenario 2-4).
Det är en grundlig utredning som föregått tekniska nämndens beslut. Stadskontoret förordar att
kommunstyrelsen ansluter sig till den bedömning som tekniska nämnden gjort och beslutar i
enlighet med nämndens förslag.
Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-04-07 kl. 13:00-15:00

Plats

Distans via Teams

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

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (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) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Daniel Svartek (Stadsjurist)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)
Magdalana Bondeson (Sektionschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-04-26

Protokollet omfattar

§132
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§

132

Utredning av möjligheter till ändrad ansvarsfördelning
förgenomförande, ägande, drift och finansiering av
laddinfrastruktur mellan parterna i Ramavtal 8 – Storstad
Malmö, Storstadspaketet

STK-2020-1647
Sammanfattning

Enligt Ramavtal 8 – Storstad ansvarar Malmö stad för den infrastruktur, inklusive eventuell
laddinfrastruktur, som behövs utmed sträckningarna för de åtta eldrivna stadsbusslinjerna
som ingår i avtalets kollektivtrafikobjekt. Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag
att utreda möjligheten att ändra ansvarsfördelning för genomförande, ägande, drift och
finansiering av laddinfrastruktur mellan parterna i Ramavtal 8 – Storstad Malmö och
återkomma med rapport och förslag till handlingsplan. Målet med ändrad ansvarsfördelning
är att minimera gränssnittsproblematiken.
I utredningen har fyra scenarier utretts och värderats. Scenario 1, med laddinfrastruktur på
depå, och Scenario 2-4 om laddinfrastruktur behöver etableras utmed linjerna. Tekniska
nämnden har nu föreslagit kommunstyrelsen att inleda dialog med staten och Region Skåne
på visst sätt.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar inleda en dialog med staten och Region Skåne kring
scenario 1, gällande laddinfrastruktur på depåanläggning, liksom kring scenario 4, för
de fall laddinfrastruktur behöver etableras utmed busslinjerna.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Stadskontoret
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 210329 §188
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Utredning av möjligheter till ändrad
ansvarsfördelning för genomförande, ägande, drift och finansiering av
laddinfrastruktur mellan parterna i Ramavtal 8
Tekniska nämnden beslut 201124 § 402
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Servicenämndens arbetsutskott beslut 210219 § 26
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Remissvar från Parkering Malmö
Remissvar från stadsbyggnadskontoret
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Stadskontoret
Datum

2021-03-15

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Erika Pettersson
Planeringssekreterare
Erika.Pettersson@malmo.se

Slutförd överföring av hamnägarrollen från kommunstyrelsen
till tekniska nämnden
STK-2020-1646

Sammanfattning

Förvaltningen hamnanläggningar (014) överfördes från kommunstyrelsen till tekniska nämnden
den 1 september 2017 (STK-2017-589). För fjärde året i rad har tekniska nämnden på kommunstyrelsens uppmaning inkommit med lägesrapport avseende överföringen av hamnägarrollen.
Stadskontoret förordar att lägesrapporten godkänns och att överföringen av hamnägarrollen
från kommunstyrelsen till tekniska nämnden därmed ska anses slutförd.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens lägesrapport för 2020.
2. Kommunstyrelsen anser överföringen av hamnägarrollen från kommunstyrelsen till tekniska nämnden vara slutförd.
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 201124 § 399
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Slutförd överföring av hamnägarrollen från kommunstyrelsen till tekniska nämnden

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-22
Kommunstyrelsen 2021-04-07
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Malmö stadshus AB
Avdelningen för omvärld och näringsliv
Avdelningen för intern ledning och stöd
Ärendet

SIGNERAD

2021-03-15

Förvaltningen hamnanläggningar (014) överfördes från kommunstyrelsen till tekniska nämnden
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den 1 september 2017 (STK-2017-589). Överföringen av hamnägarrollen syftade till att skapa
tydlighet kring vem inom Malmö stad som har ansvar för vad samt gentemot nyttjanderättsinnehavaren CMP. Det bedömdes också vara en fördel om hela hamnområdet ansvarsmässigt låg
inom en och samma organisation med tanke på den exploatering som pågår i och omkring området. För fjärde året i rad har tekniska nämnden på kommunstyrelsens uppmaning inkommit
med lägesrapport avseende överföringen av hamnägarrollen.
Lägesrapport 2020
Organisation av hamnägarrollen
Malmö stad äger marken i Malmös kommersiella hamn och upplåter mark, anläggningar och
byggnader till Copenhagen Malmö port (CMP) genom ett nyttjanderättsavtal. CMP ägs till 50 %
av By og Havn I/S, som är markägare för hamnen i Köpenhamn. Malmö stad innehar ca 27 %
av aktierna och resterande 23 % ägs av privata aktörer. Kommunfullmäktige i Malmö stad beslutade i maj 2020 om ett tillägg till det nyttjanderättsavtal som finns mellan Malmö stad och CMP.
Det nya tillägget skapar enligt tekniska nämnden goda förutsättningar för det fortsatta arbetet
med utvecklingen av hamnområdet. Som en följd av detta pågår 2020 ett arbete med att fastställa
CMPs hyresnivåer för de kommande åren.
På fastighets- och gatukontoret sorterar hamnförvaltningen under fastighetsavdelningen som
bland annat ansvarar för det juridiska markägandet och olika typer av arrenden och markupplåtelser. Tekniska nämnden anger att organisation och bemanning kring hamnen förstärkts sedan
tidigare, bland annat har en särskild hamnförvaltare anställts och ytterligare personella resurser
har knutits till arbetet med utveckling av hamnen, däribland en controller och en stadsjurist. Utvecklingsarbetet med Malmö hamn beskrivs kräva ett nära samarbete mellan fastighets- och gatukontorets olika avdelningar. En viktig fråga gäller hamnens utveckling och kopplingen till exploatering i hamnen både vad gäller utveckling av nya verksamheter i området Norra Hamnen
(Malmö Industrial Park) samt utbyggnaden av Nyhamnen enligt förslag till fördjupad översiktsplan för området. Fastighets- och gatukontoret bedömer att det inom förvaltningen finns kompetens för att hantera dessa frågor.
Utvecklingen av Malmö hamn
Tekniska nämnden beslutade i juni 2020 om en utvecklingsplan, en Masterplan, för Malmö
hamn. I arbetet med Masterplanen har ett omfattande omvärldsanalysarbete gjorts. Masterplanen
för Malmö hamn är ett strategiskt dokument som beskriver hur området används idag och hur
utvecklingens är tänkt att se ut till 2050. Masterplanen innehåller tre övergripande målsättningar:
• Malmö hamn är en del av omställningen till ett hållbart samhälle
• Malmö hamn bidrar till ökad sysselsättning i Malmö och Skåne
• I Malmö hamn används marken effektivt och ger en god avkastning
Tekniska nämnden anser att det är viktigt att på alla sätt tillvarata hamnens potential och dess
roll i Malmö. Detta gäller inte minst nyetablering av verksamheter i området och möjligheten att
skapa fler arbetstillfällen. Kommunfullmäktige tydliggjorde detta ytterligare genom att ge tekniska nämnden ett särskilt uppdrag i Malmö stads budget 2020; ”Tekniska nämnden ges i uppdrag att, med utgångspunkt från den masterplan som tas fram, återkomma med förslag på hur
företagsetableringen i Malmö Industrial Park kan påskyndas.”
De investeringar i nya hamnanläggningar som skett i Malmö hamn under de senaste 10–15 åren
har varit betydande och är långsiktigt hållbara och tekniska nämnden anser att här finns en outnyttjad kapacitet. De ytor som finns i Norra Hamnen tillsammans med de utfyllnader som plane-
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ras skapar goda förutsättningar för framtida utveckling och tillväxt. Här finns stor kapacitet för
att växa inom segmenten RoRo-trafik och containertrafik utan några extra investeringar.
Malmö stad såsom hamnägare äger alla kajer och anläggningar inom hamnområdet. CMP har
enligt nyttjanderättsavtalet ett underhållsansvar för dessa anläggningar. För närvarande pågår
arbete med att ta fram rutiner tillsammans med CMP för kontinuerlig genomgång av deras underhållsplaner.
Kopplat till Masterplanen finns en handlingsplan med konkreta åtgärder och aktiviteter för utvecklingen av Malmö hamn. Dessa åtgärder och aktiviteter kommer att integreras i de årliga
budgeterna för tekniska nämnden (037) och hamnförvaltningar (014) de kommande åren. På
detta sätt menar tekniska nämnden att det både finns en långsiktig planering utifrån Masterplanen samt ett årligt ställningstagande och prioritering gentemot övrig planerad verksamhet och
budget. Med dessa sista steg anser tekniska nämnden att överföringen av hamnägarrollen från
kommunstyrelsen till tekniska nämnden är slutförd. Planering och uppföljning föreslås därför
framöver integreras det ordinarie planerings- och uppföljningsarbetet.
Som exempel på en integrerad aktivitet anger tekniska nämnden arbetet med en ny hamnordning
för Malmö hamn. Arbetet pågår men kommer att fortgå under 2021 och finns med i kommande
verksamhetsplan. Arbetet och processen innebär involvering av berörda myndigheter som Länsstyrelsen och sjöfartsverket samt andra aktörer som CMP och övriga delar av Malmö stad.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret ser mycket positivt på att en masterplan tagits fram av tekniska nämnden, de
övergripande målsättningarna bedöms utgöra tydliga inriktningar för det fortsatta arbetet. Stadskontoret har tidigare understrukit betydelsen av att på bästa sätt tillvarata hamnens potential och
dess roll i och för Malmö, med särskilt fokus på marknadsföring och etablering av verksamheter
i hamnområdet. Stadskontoret ser att dessa perspektiv är framträdande i masterplanen, som
också skapar en stor långsiktig fördel i hur hamnen planeras att utvecklas och vilka ytor som
eventuellt kan användas för annat ändamål. Kommunfullmäktige gav i budget 2020 tekniska
nämnden i uppdrag att med utgångspunkt i masterplanen återkomma med förslag på hur företagsetableringen i Malmö Industrial Park kan påskyndas. Stadskontoret bedömer att fastighetsoch gatukontoret i arbetet med budgetuppdraget på ett tillfredsställande sätt hanterat frågan om
företagsetableringar i Malmö Industrial Park.
Enligt Ägarstrategi för Malmö hamn (STK-2017-589) behöver hamnordningen ses över och revideras av tekniska nämnden, vilket stadskontoret också lyft i tidigare sammanhang. Att tekniska
nämnden i sin rapportering anger att detta arbete är påbörjat och kommer fortgå under 2021
bedöms därför som positivt. Arbetet och processen innebär involvering av berörda myndigheter
som Länsstyrelsen och sjöfartsverket samt andra aktörer som CMP och övriga delar av Malmö
stad.
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens lägesrapport för
2020, samt att överföringen av hamnägarrollen från kommunstyrelsen till tekniska nämnden
därmed ska anses slutförd.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
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Andreas Norbrant Stadsdirektör
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-04-07 kl. 13:00-15:00

Plats

Distans via Teams

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

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (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) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Daniel Svartek (Stadsjurist)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)
Magdalana Bondeson (Sektionschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-04-26

Protokollet omfattar

§133
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Slutförd överföring av hamnägarrollen från kommunstyrelsen
till tekniska nämnden

STK-2020-1646
Sammanfattning

Förvaltningen hamnanläggningar (014) överfördes från kommunstyrelsen till tekniska
nämnden den 1 september 2017 (STK-2017-589). För fjärde året i rad har tekniska nämnden
på kommunstyrelsens uppmaning inkommit med lägesrapport avseende överföringen av
hamnägarrollen. Stadskontoret förordar att lägesrapporten godkänns och att överföringen av
hamnägarrollen från kommunstyrelsen till tekniska nämnden därmed ska anses slutförd.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens lägesrapport för 2020.
2. Kommunstyrelsen anser överföringen av hamnägarrollen från kommunstyrelsen till
tekniska nämnden vara slutförd.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Malmö stadshus AB
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd
Beslutsunderlag






Förslag till beslut 210322 §147
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Slutförd överföring av hamnägarrollen från
kommunstyrelsen till tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 201124 § 399
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden

Från: Bertil Siöström <bertil.siostrom@malmo.se>
Skickat: den 10 maj 2021 16:29
Till: Philip Lee <philip.lee@malmo.se>
Kopia: Stadskontoret Postlista <registrera.stk@malmo.se>
Ämne: angående tekniska nämndes beslut se bifogad fil
Hej
Bifogad fil är tekniska nämndens beslut om uppmaning till kommunstyrelsen att tillskriva regeringen.
I ärende STK-2020-406 - Motion av Niclas Röhr (M) om utökat ansvar för P-vakter, vilken ligger till grund för ert beslut ovan,
har det redogjorts för att detta redan vid tidigare tillfälle har tillskrivits regeringen. Stadskontoret har undersökt status på
den tidigare insända skrivelsen och redogjort för detta i ärendet STK 2020-406 som behandlades i kommunstyrelsen 5/5.
Vi vill härmed meddela att med utgångspunkt från detta kommer er insända uppmaning att avslutas som ärende.

Med vänlig hälsning
Bertil Siöström
Planeringssekreterare
MALMÖ STAD
Stadskontoret
Avdelning Analys och hållbarhet
Enhet Statistik och analys
August Palms plats 1
205 80 Malmö
040-34 70 59
0721-81 25 44
bertil.siostrom@malmo.se
www.malmo.se
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