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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-12 kl. 13:00-14:00

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Per-Erik Ebbeståhl (Ledningsstrateg)
Magnus Fjällström (Säkerhetssamordnare)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-02-19

Protokollet omfattar

§60
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Motion av John Roslund (M) om Nikotinkaninen

STK-2019-644
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har lämnat in en motion om att kommunfullmäktige
bör uppdra åt tekniska nämnden att undersöka möjligheten att införa konceptet ”nikotingrip”
motsvarande den ”nikotinkanin” som Lund, Trelleborg och Ystad har infört för att minska
antalet fimpar på marken. Motionärerna pekar på att det tyvärr idag finns många fimpar på
marken i Malmö och att man i ovan nämnda städer har lyckats minska antalet fimpar på
marken med 56 procent genom införandet av ”nikotinkaninen”.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden som i sitt yttrande framhåller att fastighetsoch gatukontoret driver sedan flera år ett systematiskt arbete med återkommande
kommunikationskampanjer kring renhållning, i samverkan med bland annat
serviceförvaltningen. Malmö stads nio-punktsprogram för en renare stad innehåller insatser
för att ”det ska vara lätt att göra rätt”. Det innebär bland annat insatser för att motverka och
förebygga skräp i Malmö, fortsätta att driva renhållningskampanjer med fokus på fimpar och
för att få fler att slänga fimpen på rätt ställe, att sätta upp fler funktionella papperskorgar med
inbyggda askkoppar, etc.
Förslaget är att motionen bör anses vara besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om
Nikotinkaninen besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 29.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200127 §52 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200127 Motion av John Roslund (M) om Nikotinkaninen
Motion av John Roslund (M) om Nikotinkaninen
Tekniska nämnden beslut 191023 § 253 med Muntlig reservation (M+C)
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Remissvar från tekniska nämnden
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Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende 26. Motion av John Roslund (M) om Nikotinkaninen
Moderaterna yrkade att motionen skulle bifallas.
Nedskräpning med cigarettfimpar är att allt tydligare problem i det offentliga rummet i Malmö.
Exempelvis Malmborgsgatan, mitt i stadens mest centrala delar, ligger det en hel matta av fimpar
mellan gatstenarna. Utöver att detta sker ett mycket skräpigt intryck utgör fimparna också en stor
miljöfara.
Då de åtgärder som tekniska nämnden anför att man redan genomför uppenbarligen inte är
tillräckliga vore det rimligt att komplettera dessa med motionärens förslag.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Bilaga 29

