1

Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-10 kl. 13:00-14:30

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
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)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Micael Nord (Avdelningschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikatiosdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§92
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Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i
grönområden och vattenmiljöer

STK-2020-651
Sammanfattning

Stefana Hoti (MP) har i motion till kommunfullmäktige yrkat att stadens nämnder ska ges i
uppdrag att genomföra åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i staden, däribland
omvandla hårdgjorda ytor till grönytor, skapa sammanhängande korridorer av artrik grönska,
öka artrikedomen vid stadens egna fastigheter och föreslå en modell för att öka incitamentet
för privata fastighetsägare att göra detsamma, samt att utreda och föreslå fler naturreservat på
land och till havs. Stadskontoret instämmer i att breda satsningar för den biologiska
mångfalden behövs och arbetet som pågår i stadens olika nämnderna bör fortgå.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att
1. Uppdra åt tekniska nämnden att öka den biologiska mångfalden i befintliga
grönområden och vattenmiljöer.
2. Uppdra åt tekniska nämnden att omvandla asfalt och annan hårdgjord yta till grönyta
med stor biologisk mångfald.
3. Uppdra åt tekniska nämnden att skapa sammanhängande korridorer av artrik grönska
över hela Malmö för att pollinatörer ska hitta mellan växtligheten.
4. Uppdra åt servicenämnden att genom stadsfastigheter öka mängden artrik grönska
vid stadens egna fastigheter.
5. Uppdra åt stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden att föreslå en modell för att
öka incitamentet för mer artrik grönska hos privata fastighetsägare.
6. Uppdra åt samtliga nämnder att öka andelen ekologiska livsmedel och miljömärkta
produkter som köps in.
7. Uppdra åt tekniska nämnden att utreda och föreslå fler naturreservat.
8. Uppdra åt tekniska nämnden att undersöka hur delar av Öresund kan skyddas som
naturreservat.
Förslaget är att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig besluta
1. Kommunfullmäktige anser Stefana Hotis (MP) motion om biologisk mångfald i
grönområden och vattenmiljöer besvarad med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till motionen med instämmande av Emma-Lina Johansson (V).
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Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 33.
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 210222 §85
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210222 Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk
mångfald i grönområden och vattenmiljöer
Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i grönområden och
vattenmiljöer
Tekniska nämnden beslut 201215 § 427 med muntlig Reservation (MP) och (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Servicenämnden beslut 201124 § 127 med Reservation (MP) och (SD)
Remissvar från servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201022 § 324 med Reservation (MP)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
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Bilaga 33

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen: 2021-03-10
Ärendenummer: STK-2020-651 Motion av Stefana Hoti om biologisk mångfald i grönområden och
vattenmiljöer.

Stefana Hoti från Miljöpartiet har inkommit med en motion om biologisk mångfald i
grönområden och vattenmiljöer. Miljön och biologiska mångfalden är viktig inte minst för
flera djur och växtarters överlevnad.
Vi Sverigedemokrater anser dock att för att driva denna typ av frågor bör det också finnas en
trovärdighet i den politik som man driver där de förslag som man lägger fram inte går på
tvärs med den övriga politiken som man driver.
Flera av de förslag som föreslås i motionen är inte förenliga med den politik som man själv
driver i Malmö och vi anser att Malmöborna har rätt att avkräva svar i frågorna kring
Miljöpartiets visioner kring miljö och mångfaldsfrågor.

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Anders Olin

Med instämmande av:
Nima Gholam Ali Pour

Rikard Åhman Persson
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