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Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-26 kl. 12:30-17:26

Plats

Stadshuset, August Palmsplats 1, lokal Triangeln 1 & 2

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
David Blomgren (M) (2:e vice ordförande)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Leif Göran Andersson (S)
Kami Petersen (MP)
Yngve Roland Nilsson (V)
Haqvin Svensson (M)
Katarina Kasmarvik (M)
Bengt Åke Nilsson (C)
Staffan Appelros (SD)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)
Jean Pierre Denape (S) ersätter Ingela Andersson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Michelsen (S)
Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Monica Kristensson (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Banesa Martinez (V)
Hans Åke Banke (M)
Peter Arvebro (M)
Truls Acke Troed Troedson (C)
Rolf Hansson (SD)

Övriga närvarande

Louise Strand (servicedirektör)
Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger)
Josefin Haugthon (nämndsekreterare)
Carina Scherman (personalföreträdare)

Utses att justera

David Blomgren (M)

Justeringen

2020-06-02

Protokollet omfattar

§63
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Ansökan om medel för inventering och tvätt av platsgjutet
granulat

SN-2020-587
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2016 att verka för en utfasning av mikroplast
genom om möjligt ersätta med alternativa miljövänligare lösningar och produkter.
Representanter från fastighets- och gatukontoret, fritidsförvaltningen, förskoleförvaltningen,
grundskoleförvaltningen och serviceförvaltningen under ledning av miljöförvaltningen har
undersökt hur de medel som finns avsatta för åtgärder för att stoppa utsläppen av plast från
konstgräsplaner i kommunstyrelsens anslag till förfogande i Malmö stads budget 2020 skulle
kunna prioriteras. Servicenämnden ansöker därför om 550 000 kr för de åtgärder som
servicenämnden genomför tillsammans med tekniska nämnden, grundskolenämnden och
förskolenämnden. Ansökningen gäller medel ur kommunstyrelsens anslag för åtgärder som
ska verka för en utfasning av mikroplast från konstgräsplaner och gummiasfalt.
Beslut

Servicenämnden avropar 550 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för åtgärder som ska
verka för en utfasning av mikroplast från konstgräsplaner och gummiasfalt för att genomföra
åtgärderna beskrivna under rubriken Inventering och tvätt av ytor med platsgjutet granulat i
ansökan.
Reservationer och särskilda yttranden
Kami Petersen (MP) lämnar in ett särskilt yttrande. Vid justeringen hade inget särskilt
yttrande kommit in.
Yrkanden
Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
David Blomgren (M) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Roland Nilsson (V) yrkar bifall till det liggande förslaget men anser att alternativen inte är
optimala.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för inventering och tvätt av platsgjutet granulat
Beslut från kommunfullmäktige 2016-04-28 Motion om att Malmö stad ska sluta
använda mikroplaster

