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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-05-02 kl. 13:00-15:55

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Andréas Schönström (S) (Vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (Andre vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Carina Svensson (S)
Hanna Thomé (V)
Märta Stenevi (MP)
Håkan Fäldt (M)
Noria Manouchi (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Juan-Tadeo Espitia (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Anders Skans (V)
Nils Karlsson (MP)
Linda Sofie Dahlberg Wirje (M)
John Roslund (M)
Helena Nanne (M)
Eva Bertz (L)
Jörgen Grubb (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (stadsdirektör)
Tomas Bärring (chefsjurist)
Pia Kanold (sekreterare)
Pernilla Mesch (sekreterare)
Eva Marie Tancred (ärendekoordinator)
Karin Ringman Ingvarsson (kanslichef)
Jan Åke Troedsson (ekonomidirektör)
Bertil Siöström (tf. välfärdsdirektör)
Jan Haak (planeringsdirektör)
Liselott Nilsson (HR-direktör)
Karin Lindroth (ledningsstrateg)
Per-Erik Ebbeståhl (direktör förvaltningsavdelningen)
Anders Mellberg (kommunikationsdirektör)
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande
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Lena Wetterskog Sjöstedt (chef hållbarhetskansliet)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2018-05-09

Protokollet omfattar

§190
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Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) - Mindre plast i våra
vatten

STK-2017-1319
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har motionerat om att kommunfullmäktige bör
besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheten att testa ”Seabin” eller
någon liknande lösning i Malmö för att underlätta rensningen av Malmös vatten och att se till
att vi minskar plasttillförseln i havet.
Motionen har remitterats till miljönämnden och tekniska nämnden som generellt är eniga
med motionärerna om den problematik som beskrivs och att olika tekniska lösningar kan
utgöra ett komplement till det renhållningsarbete som utförs inom Malmö stad. Stadskontoret
hänvisar till det pågående arbetet i Malmö stad och det gemensamma uppdrag som
gatukontoret, fastighetskontoret och miljöförvaltningen har under 2018 att kartlägga
förekomsten av föroreningar av plast, mikroplast och läkemedelsrester i Malmös vatten och
lämna förslag på åtgärder. Motionen anses därmed besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om
mindre plast i våra vatten besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar med instämmande av Roko Kursar (L) bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Tegnhammar (M)
och Roko Kursars (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Noria Manouchi (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse ksau 180423 Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M)
- Mindre plast i våra vatten
Uppdaterat remissvar från tekniska nämnden
Miljönämnden beslut 180222 §31 med muntlig Reservation (M)
Tekniska nämnden beslut 180321 §88 med muntlig Reservation (M+L)
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) - Mindre plast i våra vatten
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
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Remissvar från miljönämnden
Förslag till beslut §301 KS AU 180423 med muntlig reservation M

