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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-12-17 kl. 09:00-13:20

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)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Klara Asp (sekreterare)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Joakim Florén (enhetschef)
Säde Virkamäki (personalföreträdare, SACO)
Adisa Kafedzic (personalföreträdare, Vision)
Magnus Fahl (strateg)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)
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Pajtim Sulejmani (ingenjör)
Oskar Berglund (exploateringsingenjör)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-12-20

Protokollet omfattar

§315
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§

315

Utredningsuppdrag avseende installation av smarta cityträd i
Malmö

TN-2019-3257
Sammanfattning

I syfte att förbättra stadsmiljön har tekniska nämnden fått i uppdrag av kommunfullmäktige
(§ 269, 2018-10-25) att undersöka möjligheten att införskaffa cityträd (Smart City Tree). Ett
smart cityträd är en produkt fylld av lavar och mossor som tar upp partiklar och stoff från
luften.
Utredningen visar att det ses som möjligt att införskaffa, installera och sköta ett smart
cityträd. De smarta cityträdens ekosystemtjänster genererar dock för låga värden i relation till
kostnaderna de medför och kan därför inte rekommenderas.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till kommunfullmäktige överlämna genomförd utredning i enlighet med förvaltningens
förslag, samt
att föreslå kommunfullmäktige att, med hänvisning till nämnda utredning, besluta att inte
uppdra åt tekniska nämnden att införskaffa smarta cityträd.
Yrkanden
Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Henrik Malmberg (C), att tekniska nämnden ska
besluta att till kommunfullmäktige överlämna genomförd utredning i enlighet med
förvaltningens förslag, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska
nämnden att införskaffa ett eller ett par smarta cityträd för placering på sådan plats där
vanligt träd inte lämpligen kan placeras.
Håkan Linné (L) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed, med instämmande
av ordförande Andréas Schönström (S) att tekniska nämnden ska besluta att till
kommunfullmäktige överlämna genomförd utredning i enlighet med förvaltningens förslag,
samt att föreslå kommunfullmäktige att, med hänvisning till nämnda utredning, besluta att
inte uppdra åt tekniska nämnden att införskaffa smarta cityträd.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med Håkan Linnés (L) och eget yrkande.
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) och Henrik
Malmbergs (C) yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 191217 Utredningsuppdrag avseende installation av smarta
cityträd i Malmö
Utredning av smarta cityträd
Protokollsutdrag KF 181025 §269 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om smarta cityträd

