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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-04 kl. 13:00-15:10

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
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)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Enhetschef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Izabella Arwidson (Projektledare, miljöstrategiska avdelningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§99
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Utredningsuppdrag avseende motion om installation av smarta
cityträd i Malmö

STK-2020-30
Sammanfattning

Våren 2019 framlades motion till kommunfullmäktige om installation av smarta cityträd.
Smarta cityträd finns på andra platser i Europa och är en stålkonstruktion fylld med lavar och
mossor som tar upp partiklar och stoff från luften. Dess syfte är att förbättra luftkvalitén i
staden. Motionen fick bifall och utredningsuppdrag utgick till tekniska nämnden för att
utreda möjligheten och effekten av att installera smarta cityträd i Malmö.
I föreliggande ärende redovisas tekniska nämndens utredning och vidare rekommendation.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner utredningen och lägger den till handlingarna.
Beslutsgång
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att ändra den första beslutspunkten enligt följande:
"1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna utredningen och lägga den till handlingarna."
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar tillägg av en andra beslutspunkt enligt följande:
"2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska nämnden att gå vidare
med ett försök att installera smarta cityträd."
Anton Sauer (C) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M)
yrkande om att föreslå kommunfullmäktige godkänna utredningen och lägga den till
handlingarna samt yrkar avslag på Torbjörn Tegnhammars (M) tilläggsyrkande av
beslutspunkt 2.
Ordförande ställer proposition på att avslå eller tillstyrka Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn Tegnhammars (M)
reviderade förslag i beslutspunkt 1 med att föreslå kommunfullmäktige godkänna utredningen
och lägga den till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 36.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 37.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200217 §102 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Utredningsuppdrag Smarta Cityträd
Tekniska nämnden beslut 191217 § 315 med muntlig Reservation (M+C)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Utredning av smarta cityträd
Beslut KF 181025 § 269
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Reservation

Bilaga 36

Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende 31.Utredningsuppdrag avseende motion om installation av smarta cityträd
i Malmö
Vi yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska
nämnden att gå vidare med ett försök att installera smarta cityträd.
Smarta cityträd skapar en god miljö- och klimatnytta och skulle kunna vara en viktig pusselbit för att
bidra till Malmö stads arbete med att minska våra nettoutsläpp. Det är korrekt att organiska träd
självklart är att föredra då deras förmåga att binda koldioxid överstiger smarta cityträds förmåga att göra
detsamma. Dock finns det många platser där det inte är möjligt att plantera organiska träd, exempelvis
på grund av underliggande avlopp och ledningar. Smarta cityträd kan därmed utgöra ett komplement till
organiska träd för att möjliggöra ökad bindning av koldioxid på platser i Malmö där det idag inte är
möjligt.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

John Roslund (M)
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Bilaga 37

Särskilt yttrande

Ärende: Utredningsuppdrag avseende motion av installation av smarta cityträd i Malmö
STK 220-30
Ärendet gäller om Smarta Cityträd. Sverigedemokraterna är av uppfattningen att vår stad har
blivit hårdare i sin utemiljö och vi har en önskan om mindre sten på våra mötesplatser och torg, i
dag kan ett torg benämnas som grönt samtidigt som det finns planterat två träd på torget, detta
anser inte vi vara grönt.
Vi hade hellre sett att man planterade träd, buskar och sådde gräs för att göra staden grönare
och bättre för miljön. Det som motionen föreslår fungerar för att förbättra miljön men den kan
inte ta hand om eventuella stora mängder med vatten, de skyddar ej mot sol eller regn och de
bidrar inte till att göra staden trevligare rent estetiskt. Därför ser vi Sverigedemokrater hellre att
staden lägger pengarna på en grön stad på riktigt i stället för på konstgjord väg försöka förbättra
miljön.
Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

