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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-03-21 kl. 08:30-12:00

Plats

Sessionssalen (S 7045), stadshuset

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Håkan Fäldt (M) (Andre vice ordförande)
Leif Weine Benthon Tisell (S)
Morgan Svensson (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Per Håkan Linné (L)
Fehim Yilmaz (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) ersätter Anders Törnblad (MP) (Vice
ordförande)
Anders Pripp (SD) ersätter Stefan Robert Plath (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Susanna Lundberg (V)
Helena Grahn (M)
Petter Naef (M)
Muhammed Khorshid (L)

Övriga närvarande

Monica Johansson (bitr. fastighetsdirektör)
Thomas Lundquist (bitr. gatudirektör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Jörgen Jepson (stabschef, gatukontoret)
Tobias Nilsson (avdelningschef, gatukontoret)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef, gatukontoret)
Martin Lundin (avdelningschef, gatukontoret)
Håkan Thulin (avdelningschef, fastighetskontoret)
Sarah von Liewen (bitr. avdelningschef, fastighetskontoret)
Annika Abrahamson (enhetschef, gatukontoret)
Ulrika Fogelberg (ekonomichef, fastighetskontoret)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist, gatukontoret)
Agneta Sallhed-Canneroth (enhetschef, gatukontoret)
Jesper Nordlund (sekreterare, gatukontoret)
Suzana Jankovic (controller, gatukontoret)
Madeleine Spjuth (controller, gatukontoret)
Malin Magnusson (landskapsarkitekt, gatukontoret)
Karin Caesar (ingenjör, gatukontoret)
Andreas Nordin (ingenjör, gatukontoret)
Johan Edgren (SACO, gatukontoret)
Jessica Grundén (Vision, gatukontoret)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Cecilia Grytzell (SACO, fastighetskontoret)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2018-04-04

Protokollet omfattar

§88
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Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) - Mindre plast i våra
vatten, STK-2017-1319

TN-2017-3229
Sammanfattning

Under hösten gjordes en första undersökning om möjligheten att testa ”Seabin”, eller någon
liknande lösning, i Malmö. Seabin var vid tiden av undersökningen inte ute på marknaden,
utan testades endast i olika pilotprojekt runt om i världen. Därför efterforskades andra
innovativa lösningar. Gatukontoret, fastighetskontoret och miljöförvaltningen har under 2018
ett gemensamt uppdrag att kartlägga förekomsten av föroreningar av plast, mikroplast och
läkemedelsrester i Malmös vatten och lämna förslag på åtgärder. Inom ramen av detta
uppdrag kommer utvecklingen av Seabin att följas, samt utveckling av andra innovativa
lösningar bevakas.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningarnas förslag och därmed anse motionen besvarad.

Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till motionen.
Håkan Linné (L) yrkar bifall till motionen.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara
bifallet.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Håkan Linné (L) med instämmande av
Helena Grahn (M), Petter Naef (M) och Muhammed Khorshid (L) reserverar sig till förmån
för eget yrkandet om bifall till motionen.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) - Mindre plast i våra vatten
G-Tjänsteskrivelse TN 180321 Motion om mindre plast i våra vatten
Förslag till yttrande TN 180321 Motion om mindre plast i våra vatten

Paragrafen är justerad
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