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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 fastighets- och
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.
Förslag till 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.
Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till

Motionärerna
Tekniska nämnden
Ärendet

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 fastighets- och
gatukontoret driver sedan flera år ett systematiskt arbete med återkommande
kommunikationskampanjer kring renhållning, i samverkan med bland annat
serviceförvaltningen. Kampanjerna drivs med ett större perspektiv där man jobbar med helheten
och med vår Malmöidentitet för att öka igenkänningsfaktorn. Tekniska nämnden menar att det
långsiktiga systematiska arbetet kring renhållning bör fortgå, och att ”nikotinkaninen” eller
”nikotingripen” inte kan bidra till detta och motionen därmed kan anses vara besvarad.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret vill utöver det som tekniska nämnden hänvisar till i sitt yttrande framhålla att
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.
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