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§ 24

Ändring av föredragningslistan

Sammanfattning
Ordförande Petter Forkstam (MP) föreslår att följande ärende läggs till
föredragningslistan, att besluta efter ärendet Val av justerare samt tid för
justering:
Skrivelse till Miljö- och jordbruksdepartementet samt
Näringsdepartementet angående slamspridning på åkermark.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

följande ärende behandlas som ärende 1b på föredragningslistan:
Skrivelse till Miljö- och jordbruksdepartementet samt
Näringsdepartementet angående slamspridning på åkermark.

Justerare
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§ 25

Val av justerare samt tid för justering

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

som justerare utse Mathias Thurén (S) samt att fastställa datum och
tid för justering till den 13 mars 2018 kl. 08.00.
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§ 26

Skrivelse till Miljö- och
jordbruksdepartementet samt
Näringsdepartementet angående
slamspridning på åkermark

Dnr MN 2017/0051

Sammanfattning
MR dnr 2017.1447.
Ordförande Petter Forkstam (MP) föreslår att miljönämnden beslutar
att anta miljönämndens skrivelse angående slamspridning på åkermark
samt att tillsända densamma till Miljö- och jordbruksdepartementet samt
Näringsdepartementet.

Beslutsunderlag
MN skrivelse 2018-03-08 angående slamspridning på åkermark, dnr MN
2017/0051.10 och MR 2017.1447.6.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta miljönämndens skrivelse angående slamspridning på åkermark
samt att tillsända densamma till Miljö- och jordbruksdepartementet
samt Näringsdepartementet.

Beslut expedieras till:
Miljö- och jordbruksdepartementet, Regeringskansliet 103 33 Stockholm
Näringsdepartementet, Regeringskansliet 103 33 Stockholm
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§ 27

Kemikalieplanen för Lunds kommun LundaKem

Dnr MN 2017/0038

Sammanfattning
MR dnr 2017.1097.
2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram
underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun.
I arbetet med framtagandet av planen har bland annat representanter från
berörda förvaltningar engagerats.
I förslaget till kemikalieplanen, LundaKem, förtydligas och effektiviseras
planering, arbetet och uppföljningen av kemikaliefrågorna i Lunds
kommun. Fokus för planen är barn och unga i Lunds kommun.
LundaKem har sänts ut på remiss till samtliga berörda nämnder i Lunds
kommun samt ytterligare berörda intressenter och har i relevanta delar
uppdaterats i enlighet med inlämnade remissyttranden.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till
LundaKem – Kemikalieplanen för Lunds kommun samt att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta LundaKem –
Kemikalieplanen för Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-02, dnr MR 2017.1097.31
och MN 2017/0038.56.
Miljöförvaltningens skrivelse 2018-03-02 Sammanställning och
behandling av remissyttranden, dnr MR 2017.1097.32 och MN
2017/0038.57.
LundaKem – Kemikalieplanen för Lunds kommun samt, dnr MR
2017.1097.33 och MN 2017/0038.58.
Remissvar barn- och skolnämnden, dnr MR 2017.1097.34 och
MN 2017/0038.52.
Remissvar VA SYD, dnr MR 2017.1097.30 och MN 2017/0038.48
Remissvar tekniska nämnden, dnr MR 2017.1097.29 och
MN 2017/0038.47.
Remissvar byggnadsnämnden, dnr MR 2017.1097.28 och
MN 2017/0038.45.
Remissvar vård- och omsorgsnämnden, dnr MR 2017.1097.27 och
MN 2017/0038.41.
Remissvar servicenämnden, dnr MR 2017.1097.26 och
MN 2017/0038.42.
Remissvar kommunstyrelsen, dnr MR 2017.1097.25 och
MN 2017/0038.38.
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Remissvar socialnämnden, dnr MR 2017.1097.24 och MN 2017/0038.36
Remissvar Lunds Kommuns Fastighets AB, dnr MR 2017.1097.23 och
MN 2017/0038.34.
Remissvar utbildningsnämnden, dnr MR 2017.1097.20 och
MN 2017/0038.30.
Remissvar kultur- och fritidsnämnden, dnr MR 2017.1097.19 och
MN 2017/0038.28.
Remissvar Kraftringen Energi AB, dnr MR 2017.1097.18 och
MN 2017/0038.26.
Remissvar Räddningstjänsten Syd, dnr MR 2017.1097.13 och
MN 2017/0038.51.

Yrkanden
Petter Forkstam (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
med följande tillägg: ”att miljöförvaltningen inkluderar socialnämndens
och vård- och omsorgsnämndens synpunkter i skrivelsen
Sammanställning och behandling av remissyttranden”.
Eleni Rezaii Liakou (S), Carl von Friesendorff (M), Ljiljana Lipovac
(KD), Robert Barnes (L) och Lisa Mari Sundin (C) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Olof Peterffy (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med
följande tillägg: ”att göra följande tillägg till område 1 åtgärd 4.1
Gummiunderlag och konstgräs ’Om möjligt ska alternativa material
såsom kokosflis eller liknande användas vid återfyllnad av
konstgräsplaner’”.

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer därefter proposition på Petter Forkstams (MP) yrkande
om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Ordförande ställer avslutningsvis proposition på Olof Peterffys (V)
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

godkänna förvaltningens förslag till LundaKem – Kemikalieplanen
för Lunds kommun med följande tillägg:
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att

miljöförvaltningen inkluderar socialnämndens och vård- och
omsorgsnämndens synpunkter i skrivelsen Sammanställning och
behandling av remissyttranden.

att

göra följande tillägg till område 1 åtgärd 4.1 Gummiunderlag och
konstgräs ”Om möjligt ska alternativa material såsom kokosflis
eller liknande användas vid återfyllnad av konstgräsplaner”.

att

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta
LundaKem – Kemikalieplan för Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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§ 28

Yttrande till Växjö tingsrätt, mark- och
miljödomstolen över European
Spallation Source Erics
prövotidsredovisning, mål M 1007-12

Dnr MN 2012/0109

Sammanfattning
MR dnr 2012.2014.
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, lämnade genom deldom
2012-06-12 tillstånd enligt miljöbalken till forskningsanläggningen ESS
inom fastigheten Östra Odarslöv 13:5. I deldomen sköt domstolen upp
frågan om slutgiltiga villkor avseende radioaktivitet, ekonomisk säkerhet
samt slutgiltigt omhändertagande av radioaktivt avfall från drift och
avveckling.
Verksamheten drivs av European Spallation Source (”ESS”), som nu
ingivit en prövotidsredovisning. ESS yrkar att prövotiden avslutas i alla
delar och att endast ett villkor fastställs. Villkoret avser den maximala
andelen organiskt material i fyllnadsmassor som utsatts för strålning av
viss styrka.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt
eget och därmed tillstyrka European Spallation Source Erics yrkanden.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-23, dnr MN 2012/0109.30
och MR 2012.2014.25.
Mark- och miljödomstolens kungörelse 2018-01-19, mål M1007-12 dnr
MN 2012/0109.26-27 och MR 2012.2014.24.

Yrkanden
Eleni Rezaii Liakou (S) och Carl von Friesendorff (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget och därmed tillstyrka
European Spallation Source Erics yrkanden.

Beslut expedieras till:
Växjö tingsrätt, mark-och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö.
Alternativt mmd.vaxjo@dom.se
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§ 29

Yttrande över förslag till detaljplan för
Östra Torn 27:2 Trafikplats Ideon i
Lunds kommun

Dnr MN 2018/0006

Sammanfattning
MR dnr 2018.0058.
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt samrådshandlingar för
fastigheten Östra Torn 27:2 med flera. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra en ny på- och avfart för södergående fordon på väg E22 vid
Ideon, samt ge möjlighet till en kapacitetsförstärkning mellan trafikplats
Gastelyckan och Lund Norra.
Planförslaget innefattar:
•

Breddning av befintligt vägområde för motorvägen E22.

•

Plats för vägbank samt bullerdämpande åtgärder i längs vägen.

•

Avfart från motorvägen E22 som ansluter till Scheelevägen och
Sölvegatan.

•

Parkmark mot anslutande bebyggelse.

Underlagsrapporter avseende miljökonsekvenser och buller är i huvudsak
samma som Trafikverket tog fram för samråd om vägplan sommaren
2017. Bullerutredning är kompletterad under hösten 2017.
Miljöförvaltningen belyser i sitt yttrande att frågor om buller, luft och
dagvatten.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt
eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 februari 2018, dnr MN
2018/0006.3 och MR 2018.0058.2.
Byggnadsnämndens remiss den 1 december 2017 innehållande
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, planbeskrivning,
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer,
trafikbullerutredning, miljökonsekvensbeskrivning samt
byggnadsnämndens beslut den 14 december 2017, § 231.
Miljönämndens beslut den 14 september 2017 § 65 med tillhörande
miljöförvaltningen tjänsteskrivelse den 1 september 2017.

Yrkanden
Ewa Björnberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
med följande tillägg: ”Detaljplanen innebär kostnadskrävande

Justerare
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investeringar och ökad biltrafik. Trafikverket har inte presenterat
tillräckliga utredningar angående luftmiljön eller buller, Vidare saknas
redovisning av alternativa åtgärder för att lösa trafikproblemet.
Miljönämnden anser därför att detaljplaneprocessen ska avbrytas”.
Mathias Thurén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med
följande tillägg: ”Vid om- och tillbyggnation av E22 Gastelyckan Trafikplats Ideon med tillhörande uppgradering av Hardebergabron är det
av största vikt att optimera användningen av hållbara material.
Erfarenheter av pågående byggprojekt på annat håll visar på vikten av att
’hållbara material’ förstås i dess miljörelaterade betydelse.
Miljönämnden vill understryka att en breddad gång- och cykelöverfart
vid Hardebergabron är av stort värde för att stimulera och underlätta ökad
gång- och cykeltrafik till och från Lunds östra delar. Minskad trängsel på
bron innebär också en ökad trafiksäkerhet för de passerande.
Grönområdet längs med Sångarevägen och E22 används av allmänheten
till rekreation. Den täta växtligheten är hälsofrämjande och ökar den
biologiska mångfalden.
Därför anser miljönämnden att man bör kompensera med ny vegetation
och trädplanteringar inom närområdet”.
Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
och tillstyrker Mathias Thuréns (S) yrkande om tillägg till förvaltningens
förslag till beslut.
Olof Peterffy (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut,
tillstyrker Ewa Björnbergs (MP) och Mathias Thuréns (S) respektive
yrkanden om tillägg till förvaltningens förslag till beslut samt yrkar
följande ytterligare tillägg till förvaltningens förslag till beslut: ”För att
komma tillrätta med risken för buller och luftföroreningar bör kraftiga
beteendeförändrande åtgärder sättas för att förhindra ökad biltrafik i och
genom Lund. I planen bör därför reserveras en fil i vardera körriktning
för kollektivtrafik”.
Carl von Friesendorff (M), Ljiljana Lipovac (KD) och Robert Barnes (L)
yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, tillstyrker Mathias
Thuréns (S) yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut samt
avstyrker Ewas Björnbergs (MP) och Olof Peterffys (V) respektive
yrkanden om tillägg till förvaltningens förslag till beslut.
Mathias Thurén (S) tillstyrker Olof Peterffys (V) yrkande om tillägg till
förvaltningens förslag till beslut.
Lisa Mari Sundin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och
tillstyrker Mathias Thuréns (S) yrkande om tillägg till förvaltningens
förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer därefter proposition på Ewa Björnbergs (MP) yrkande
om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner miljönämnden
beslutar att avslå yrkandet.
Ordförande ställer sedan proposition på Mathias Thuréns (S) yrkande om
tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att miljönämnden
beslutar att bifalla yrkandet.
Ordförande ställer avslutningsvis proposition på Olof Peterffys (V)
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner
miljönämnden beslutar att bifalla yrkandet.
Votering begärs.
Miljönämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Olof Peterffys (V) yrkande om tillägg till
förvaltningens förslag till beslut.
Nej-röst för avslag på Olof Peterffys (V) yrkande om tillägg till
förvaltningens förslag till beslut.
Miljönämnden ajournerar i fem minuter.
Voteringen utfaller enligt följande:
Petter Forkstam (MP), Mathias Thurén (S), Ewa Björnberg (MP) och
Olof Peterffy (V) röstar ja.
Eleni Rezaii Liakou (S), Lisa Mari Sundin (C), Vlasta Sabljak (S), Carl
von Friesendorff (M), Johan Thümmel (M), Robert Barnes (L) och
Ljiljana Lipovac (KD) röstar nej.
Med fyra ja-röster mot sju nej-röster beslutar miljönämnden att avslå
Olof Peterffys (V) yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande tillägg:
Vid om- och tillbyggnation av E22 Gastelyckan - Trafikplats Ideon
med tillhörande uppgradering av Hardebergabron är det av största
vikt att optimera användningen av hållbara material. Erfarenheter
av pågående byggprojekt på annat håll visar på vikten av att
”hållbara material” förstås i dess miljörelaterade betydelse.
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Miljönämnden vill understryka att en breddad gång- och
cykelöverfart vid Hardebergabron är av stort värde för att stimulera
och underlätta ökad gång- och cykeltrafik till och från Lunds östra
delar. Minskad trängsel på bron innebär också en ökad
trafiksäkerhet för de passerande.
Grönområdet längs med Sångarevägen och E22 används av
allmänheten till rekreation. Den täta växtligheten är hälsofrämjande
och ökar den biologiska mångfalden.
Därför anser miljönämnden att man bör kompensera med ny
vegetation och trädplanteringar inom närområdet.

Reservationer
Ewa Björnberg (MP) och Petter Forkstam (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande (se bilaga 1).
Olof Peterffy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden

Justerare
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Reservation från Miljöpa1tiet de Gröna

Miljönämndens sammanträde 2018-03-08

Ärende 4, Förslag till detaljplan för Östra Torn 27:2 m fl. Trafikplats Ideon
i Lunds kommun.
Byggnadsnämnden har skickat ett förslag till detaljplan för yttrande. Detaljplanen syftar till att
möjliggöra en ny på- och avfart för södergående fordon på väg E22 vid Ideon samt ge
möjlighet till kapacitetsförstärkning mellan trafikplats Gastelyckan och Lund Norra.
Om planen genomförs kommer motortrafiken på väg E22 att öka med cirka 70 %. Som en
följd av detta kommer trafikflödena och trängseln på gatorna i Lunds tätort att öka påtagligt.
Kommunens kostnader kommer att uppgå till cirka 50 miljoner kronor.
Miljöpartiet ställer inte upp på denna storskaliga och kostnadskrävande investering i ökad
biltrafik.

Trafikplats Ideon bör inte få byggas av följande anledningar:
1. Ökad biltrafik innebär ökade utsläpp av koldioxid och partiklar. Trafikverkets
utredning avseende luftmiljön bygger på gamla mätningar från år 2008 vilka ger ett
otillräckligt underlag för att bedöma framtida föroreningshalter.
2. Ökad biltrafik innebär högre bullernivåer. Effekterna av ökat buller och behovet av
bullerskydd är inte tillräckligt utrett.
3. Den nya avfarten innebär ökad trängsel på Lunds gator.
4. Trafikplaneringen inom Lunds kommun måste frångå den prognosstyrda planeringen
och i stället utgå från Lunds klimat- och miljömål.
5. Trafikverket bör utreda fler tänkbara åtgärder på trafikproblemet. Införandet av
dynamiska hastighetsbegränsningar bör prövas.
6. Det saknas tydliga satsningar på hur kollektivtrafiken skulle kunna göras mer attraktiv,
t.ex. genom att låta bussarna få företräde framför bilarna.
7. Inga åtgärder har redovisats om hur mikroplaster från fordonstrafiken kommer att tas
om hand. Ökad fordonstrafik ökar belastningen på Höje å och våra reningsverk.
8. De totala kostnaderna, inklusive miljökostnaderna, är orimligt höga för att motivera ett
genomförande av projektet "Trafikplats ldeon" med avsikt att minska köbildningen
under två timmar på för- och eftermiddagar.
Vi reserverar oss till förmån för vått eget yrkande att avbryta detaljplaneprocessen.

&~~~
Ewa Björ~bJ
rg .- C)
Ledamot
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§ 30

Yttrande över förslag till detaljplan för
Dalby 31:49 med flera i Lunds kommun

Dnr MN 2018/0013

Sammanfattning
MR dnr 2018.0136.
Byggnadsnämnden har för yttrande remitterat detaljplan för Dalby 31:49
med flera i Lunds kommun. Detaljplanen syftar till att pröva
lämpligheten att uppföra skola inom del av Dalby 31:49 med flera, i
enlighet med fördjupad översiktsplan för Dalby. Skolans tomtyta
omfattar drygt 20 000 m2 och är anpassad för elever F-6 med tillhörande
idrottshall. Planförslaget innefattar förslag till ny skolbyggnad i en till tre
våningar, integrerad idrottshall samt friyta tillhörande skolan.
Miljöförvaltningen belyser i sitt yttrande frågor om buller från trafik och
verksamheter, parkering vid idrottshall och uv-skydd för skolan.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt
eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 februari 2018, dnr MN
2018/0013.3 och MR 2018.0136.3.
Byggnadsnämndens remiss den 1 december 2017 innehållande
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, planbeskrivning,
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer.

Yrkanden
Carl von Friesendorff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut med följande tillägg: ”Området ligger inom avrinningsområdet för
Höje å. Ån är statusklassificerad med dålig ekologisk status. Det innebär
att försämring av vattnet i ån inte alls får ske vid ny verksamhet inom
avrinningsområdet. Dagvatten inom aktuellt planområde får därför inte
nå recipienten utan föregående rening. Miljönämnden ser positivt på att
en separat dagvattenutredning föreslås (sid. 18). Målsättningen bör då
vara att dagvatten i första hand infiltreras inom planområdet utan att nå
det kommunala systemet. Om så inte kan ske måste det renas på något
sätt till exempel genom att passera ett dammsystem. När det väl når det
kommunala dagvattensystemet fortsätter vattnet utan vidare rening till
ån”.
Petter Forkstam (MP), Eleni Rezaii Liakou (S), Ljiljana Lipovac (KD),
Lisa Mari Sundin (C) och Olof Peterffy (V) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut samt tillstyrker Carl von Friesendorffs
(M) yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018-03-08

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer därefter proposition på Carl von Friesendorffs (M)
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande tillägg:
Området ligger inom avrinningsområdet för Höje å. Ån är
statusklassificerad med dålig ekologisk status. Det innebär att
försämring av vattnet i ån inte alls får ske vid ny verksamhet inom
avrinningsområdet. Dagvatten inom aktuellt planområde får därför
inte nå recipienten utan föregående rening. Miljönämnden ser
positivt på att en separat dagvattenutredning föreslås (sid. 18).
Målsättningen bör då vara att dagvatten i första hand infiltreras
inom planområdet utan att nå det kommunala systemet. Om så inte
kan ske måste det renas på något sätt till exempel genom att passera
ett dammsystem. När det väl når det kommunala dagvattensystemet
fortsätter vattnet utan vidare rening till ån.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31

FAH vårkonferens den 3-4 maj 2018 i
Stockholm

Dnr MN 2018/0026

Sammanfattning
Inbjudan har inkommit från FAH till vårkonferens den 3-4 maj 2018 i
Stockholm.

Beslutsunderlag
FAH inbjudan vårkonferens 2018-05-03--04 i Stockholm, dnr MN
2018/0026.1.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

som deltagaren till FAH:s vårkonferens den 3-4 maj 2018 i
Stockholm utse Petter Forkstam (MP), Lars V Andersson (C),
Ljiljana Lipovac (KD) och Ivan Kruzela (S). Lars V Andersson (C)
utses som ombud och Ivan Kruzela (S) som ersättare till ombudet.

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbunds (SMHF) temadag med fokus
på vatten den 11 april 2018 i Malmö

Dnr MN 2018/0024

Sammanfattning
Inbjudan har inkommit från Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund
(SMHF) till temadag med fokus på vatten, den 11 april 2018 i Malmö.

Beslutsunderlag
SMHF inbjudan 2018-02-26 Temadag 2018-04-11 med fokus på vatten,
dnr MN 2018/0024.1.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

som deltagare till Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF)
temadag med fokus på vatten, den 11 april 2018 i Malmö, utse Lars
V Andersson (C), Ewa Björnberg (MP), Olof Peterffy (V) och Lisa
Mari Sundin (C).

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Nomineringar inför Skånes
Luftvårdsförbunds årsmöte den 19
april 2018 på Åkersberg i Höör

Dnr MN 2018/0021

Sammanfattning
Skrivelse har inkommit från Skånes Luftvårdsförbund avseende
nominering av ledamöter, ersättare och övriga funktionärer inför årsmötet
2018 på Åkersberg i Höör.

Beslutsunderlag
Skånes Luftvårdsförbund skrivelse nomineringar inför årsmöte 2018-0419, dnr MN 2018/0021.1.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

som ombud till Skånes Luftvårdsförbunds årsmöte den 19 april
2018 utse Lars V Andersson (C) samt att utse Petter Forkstam
(MP) som ersättare till ombudet.

Utdragsbestyrkande

19 (23)

Miljönämnden

Protokoll
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§ 34

Beslut enligt av miljönämnden lämnad
delegation 2017-11-29 – 2018-02-16

Dnr MN 2018/0009

Sammanfattning
MR dnr 2018.0076.
Delegationsbeslut 2017-11-29 – 2018-02-16.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
delegationsbeslut avseende perioden 2017-11-29 – 2018-02-16.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-02-21, dnr MN 2018/0009.4 och MR
2018.0076.3.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende perioden
2017-11-29 – 2018-02-16.

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Meddelanden till miljönämnden

Dnr MN 2018/0010

Sammanfattning
Redovisning av meddelanden till miljönämnden.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
meddelanden.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-02-19, dnr MN 2018/0010.4.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

godkänna redovisningen av meddelanden.

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Miljödirektören informerar

Sammanfattning
Biträdande miljödirektör informerar om aktuellt på förvaltningen:

Justerare

•

Rekryteringsläget

•

Arbetet med visionen för Lunds kommun

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Nämndens ledamöter och ersättare
informerar

Sammanfattning
Eleni Rezaii Liakou (S), Olof Peterffy (V), Margareta Grip Holmes (S),
Lisa Mari Sundin (C), Peter Hedberg (L), Maj-Britt Dahlquist (M) och
Petter Forkstam (MP) rapporterar från Giftkonferensen i Eslöv den 21
november 2017.
Carl von Friesendorff (M), Eleni Rezaii Liakou (S), Ljiljana Lipovac
(KD) och Petter Forkstam (MP) rapporterar från Skånes Miljö- och
hälsoskyddsförbunds (SMHF) temadag med fokus på agenda 2030 den
28 november 2017 i Helsingborg.
Eleni Rezaii Liakou (S) påminner om utbildning för förtroendevalda i
den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation
(GDPR) den 12 mars, 13 mars, 19 mars eller 22 mars 2018.
Carl von Friesendorff (M) informerar om arbetet med kommunens
dagvattenplan och översvämningsplan. Han har tidigare föreslagit en
central vattensamordnare i kommunen, vilket kommunkontoret nu
utreder och den föreslås tillhöra tekniska förvaltningen.
Ordförande Petter Forkstam (MP) informerar om att återrapportering av
åtgärdsprogram för vatten kommer att göras under miljönämndens
sammanträde den 17 maj 2018.
Ordförande Petter Forkstam (MP) informerar om att Marianne Sonnby
Borgström (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i miljönämnden
och att Lars Siljebratt (V) har valts som ny ersättare. Miljönämnden
tackar henne för hennes insats i nämnden.
Ordförande Petter Forkstam (MP) informerar avslutningsvis om att han
har förhinder avseende miljönämndens sammanträde den 12 april 2018.
Eleni Rezaii Liakou (S) kommer att tjänstgöra som ordförande på
sammanträdet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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