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Rickard Åhman Persson (SD)
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Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§131
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Motion av Ilvars Hansson (SD) om att installera solcellsdrivna parkbänkar

STK-2018-1193
Sammanfattning

Ilvars Hansson (SD) föreslår i en motion att tekniska nämnden ska ges i uppdrag att utreda
möjligheterna för att Malmö stad installerar solcellsdrivna parkbänkar med möjlighet till
anslutning av kommunal wi-fi, laddning av mobiler samt laddningsfunktioner för elcyklar.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Mot bakgrund av att fastighetsoch gatukontoret har påbörjat ett arbete med att undersöka förutsättningarna för
solcellsdrivna bänkar i Malmö, förordas att motionen ska anses besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Ilvar Hanssons (SD) motion om att installera
solcellsdrivna parkbänkar besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons
(SD) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 33.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190429 §275
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 Motion av Ilvars Hansson (SD) om att installera
solcellsdrivna parkbänkar
Motion av Ilvars Hansson (SD) om att installera solcellsdrivna parkbänkar
Tekniska nämnden beslut 190328 §82 med Muntlig reservation (SD)
Remissvar från tekniska nämnden
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Bilaga 33

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende: STK-2018-1193
Motion av Ilvars Hansson (SD) om att installera solcellsdrivna parkbänkar
Om det nu är faktiskt så att tekniska nämnden undersöker förutsättningarna för att placera ut
solcellsdrivna bänkar på torg och offentliga platser i Malmö är det märkligt att kommunstyrelsen inte
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Dessutom fick Ilvars Hanssons motion stor uppmärksamhet i medierna då det finns ett intresse för
miljövänliga tekniska lösningar. Samtidigt har den utredning som tekniska nämnden refererar till inte
fått någon uppmärksamhet överhuvudtaget, vilket är märkligt. I ärendet bifogas inget underlag som
visar hur långt tekniska nämnden kommit i sin undersökning angående förutsättningarna för att
placera ut solcellsdrivna bänkar på torg och offentliga platser i Malmö. Är det en hemlig undersökning?
Det enda konkreta bevis som finns på tekniska nämndens undersökning är att de påstår att de
bedriver en sådan undersökning.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)

