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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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 stadskontorets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till stadskontorets förslag mot Håkan Fäldts (M)
yrkande om bifall till motionen och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla stadskontorets
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 2.
Beslutsunderlag






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)
Remissvar från tekniska nämnden
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Reservation
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-27
ärende 9 motion 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.

Håkan Fäldt (M)

Bilaga 2

