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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-09 kl. 13:00-14:50

Plats

Triangeln 1-2 (stadshusets konferensanläggning)

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)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Ewa Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikatonsdirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Daniel Olsson (Sektionschef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Mariya Trusova (IT konsult, ATEA)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-09-24

Protokollet omfattar

§308
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Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund
(M) om miljöpris

STK-2019-1483
Sammanfattning

Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har lämnat en motion om att
kommunfullmäktige beslutar att ge servicenämnden i uppdrag att ta fram ett pris som kan
delas ut till den person som gjort framstående insamlingsinsatser för miljön i Malmö stad.
Syftet är att uppmärksamma personer som gör insatser för att förbättra Malmös miljö och
närområde. Miljönämnden och tekniska nämnden har i yttrande pekat på att det finns redan
två pris instiftade av Malmö stad inom miljö och hållbarhet, ett inom näringslivet och ett
inom föreningslivet, och att det i nuläget inte finns behov av att ytterligare miljöpris inrättas.
Sedan flera år pågår renhållningskampanjer, bl.a. i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent,
där budskapet har varit att fokusera på att göra rätt från början så att inget skräp hamnar på
fel ställe. Fokus bör ligga på det redan påbörjade arbetssättet genom ett förebyggande arbete
såsom information, beteendepåverkan och bättre insamlingsmöjligheter.
Miljönämnden och tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Även
servicenämnden har lämnat ett yttrande över motionen varvid nämnden anser motionen
besvarad. Mot bakgrund av vad nämnderna anfört föreslår stadskontoret att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Helena Grahns (M), John Roslunds (M) och Tony Rahms
(M) motion om miljöpris.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Charlotte Bossen (C) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
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), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 200824 §505 med Muntlig reservation (M)
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M)
och John Roslund (M) om miljöpris
Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om miljöpris
Tekniska nämnden beslut 200324 § 95 med Reservation (M)
Remissvar från tekniska nämnden
Miljönämnden beslut 200324 § 56
Remissvar från miljönämnden
Servicenämnden beslut 200616 § 79 med Reservation (M+C)
Remissvar från servicenämnden

