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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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till stadskontorets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall till motionen och finner att arbetsutskottet beslutar
bifalla stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Beslutsunderlag




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
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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

