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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-23 kl. 08:30-11:50

Plats

Sessionssalen (S 7045), Stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Ilvars Hansson (SD)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Klara Asp (sekreterare)
Martin Warmark (enhetschef)
Maria Hultin (enhetschef)
Katarina Burle (sektionschef)
Emelie Gustafsson (trafikplanerare)
Jesper Nordlund (trafikplanerare)
Joakim Norgren (utvecklingssamordnare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Magnus Fahl (trafikplanerare)
Daniel Nore (kommunikatör)
Caroline Franzén (personalföreträdare, SACO)
Kerstin Geppert (sekreterare)
Martin Lutze (politisk sekreterare)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-10-30

Protokollet omfattar

§253
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Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Nikotinkaninen, STK2019-644

TN-2019-1777
Sammanfattning

Det har inkommit en motion angående Nikotinkaninen, en kampanj som genomförts av
SYSAV tillsammans med bland annat Lund, Ystad och Trelleborg och som med så
kallad nudging gett mycket goda resultat när det gäller att minska nedskräpning av
cigarettfimpar. Motionärerna föreslår att tekniska nämnden uppdras att undersöka
möjligheten för Malmö att arbeta med nikotinkaninen alternativt en egen variant,
nikotingripen.
Fastighets- och gatukontoret har på uppdrag av tekniska nämnden utrett en eventuell
implementering Nikotinkaninen, samt nikotingripen.
Förvaltningen 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 vi jobbar med
helheten och med vår Malmöidentitet för att öka igenkänningsfaktorn. Det finns en vinst i att
fortsätta det påbörjade arbetet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Henrik Malmberg (C), att tekniska nämnden ska
besluta att till kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att tekniska nämnden ställer sig
positiv till motionens innehåll, samt att, med hänvisning till dylikt yttrande, föreslå
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess helhet.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att tekniska nämnden ska besluta att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med
förvaltningens förslag, samt att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå
kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
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Reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) respektive Henrik
Malmbergs (C) yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 191023 Motion av John Roslund (M) om Nikotinkaninen,
STK-2019-644
Utredning - nikotinkanin och nikotingrip
Förslag till yttrande TN 191023 Motion av John Roslund (M) om Nikotinkaninen,
STK-2019-644
Motion av John Roslund (M) om Nikotinkaninen
Följebrev Motion av John Roslund (M) om Nikotinkaninen, STK-2019-644

