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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-11 kl. 13:00-14:07

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Andréas Schönström (S)
John Roslund (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Ola Yndeheim (Enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Åsa Björkén Seydlitz (Enhetschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2019-09-23

Protokollet omfattar

§203
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Ansökan av medel för genomförande av åtgärder som verkar för utfasning
av mikroplast från konstgräsplaner och gummigranulat

STK-2019-874
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade 28 april 2016 beslut om att uppdra åt de nämnder som handlar
upp och hanterar mikroplastprodukter inom sin verksamhet att verka för en utfasning genom
att ersätta med alternativa miljövänligare lösningar och produkter vart det finns möjlighet.
I budget 2019 har kommunfullmäktige avsatt 2 000 tkr för att stoppa utsläppen av plast från
konstgräsplaner och för att ersätta användningen av gummiasfalt. I ärendet föreslås hur dessa
medel ska fördelas utifrån ansökningar från miljönämnden, fritidsnämnden,
grundskolenämnden och servicenämnden.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen utökar fritidsnämndens kommunbidrag under 2019 med 1 450 tkr
med finansiering ur anslag till kommunstyrelsens förfogande.
2. Kommunstyrelsen utökar miljönämndens kommunbidrag under 2019 med 50 tkr
med finansiering ur anslag till kommunstyrelsens förfogande.
3. Kommunstyrelsen utökar grundskolenämndens kommunbidrag under 2019 med 200
tkr med finansiering ur anslag till kommunstyrelsens förfogande.
4. Kommunstyrelsen utökar servicenämndens kommunbidrag under 2019 med 300 tkr
med finansiering ur anslag till kommunstyrelsens förfogande.
Särskilda yttranden, reservationer

Stefana Hoti (MP) avser lämna in en särskilt yttrande, bilaga 4.
Beslutet skickas till

Miljönämnden, fritidsnämnden, servicenämnden, grundskolenämnden, tekniska nämnden,
förskolenämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190902 §496
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Ansökningar om medel för genomförande av
åtgärder som verkar för utfasning av mikroplast från konstgräsplaner och
gummigranulat
Fritidsnämnden beslut 190516 §70
Tjänsteskrivelse fritidsnämnden
Miljönämnden beslut 190521 §92
Tjänsteskrivelse miljönämnden
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Servicenämnden beslut 190521 §60
Tjänsteskrivelse servicenämnden
Grundskolenämnden beslut 190521 §77
Grundskolenämnden beslut 190612 §106 med Särskilt yttrande (MP)
Tjänsteskrivelse från grundskolenämnden
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Bilaga 4
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-09-11
Ansökan om medel för genomförande av åtgärder som verkar för utfasning av
mikroplast från konstgräsplaner och gummigranulat
Diarienr: STK-2019-874
Miljöpartiet ställer sig positivt till att medel avsätts för arbete med att fasa ut
mikroplaster. Det är ett bra första steg att Malmö minskar utsläppen av
mikroplaster från konstgräsplaner, och ett direkt resultat av grön politik.
Dock finns det behov av att vidta fler och kraftfullare åtgärder för att
förhindra spridningen av mikroplaster. Med den kompetens och kapacitet som
finns i staden borde det vara möjligt att ha skyddsanordningar på plats redan
innan 2025.
Dessutom anser vi i Miljöpartiet att det är hög tid att ta nästa steg i arbetet mot
mikroplaster genom att ta tag i de stora utsläppen av mikroplaster som kommer
från biltrafiken.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot i kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare i kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

