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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-26 kl. 08:30-13:00

Plats

Lokal 4033, Stadsbyggnadskontoret, Stadshuset

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Niclas Röhr (M) ersätter Lars-Göran Jönsson (M)

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)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)
Ilvars Hansson (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Gustav Svanborg Edén (personalföreträdare, Vision)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-06-03

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Protokollet omfattar

§193
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§

193

Ansökan om medel för genomförande av åtgärder som verkar
för utfasning av mikroplast från konstgräsplaner och platsgjutet
granulat

TN-2020-1550
Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Malmö stad fattade 2016-04-28 beslut om 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. För de åtgärder som fastighets- och gatukontoret genomför, i samarbete
med serviceförvaltningen, ansöker nu fastighets- och gatukontoret om 400 000 kronor ur
kommunstyrelsens anslag för förfogande för åtgärder som ska verka för en utfasning av
mikroplast från konstgräsplaner och platsgjutet granulat (gummiasfalt).
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen, ur kommunstyrelsens anslag till förfogande 2020, anhålla om 400
000 kronor för tekniska nämndens genomförande av åtgärderna inventering, tvätt av
gummiasfalt och provtagning av tvättvatten, vilka ska verka för utfasning av mikroplast från
gummiasfalt.
Särskilda yttranden
Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 193a.
Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, 193b.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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bilaga § 193a

Vänsterpartiet Malmö
Särskilt yttrande
Ärende 14. Ansökan om medel för genomförande av åtgärder som verkar för utfasning av
mikroplast från konstgräsplaner och platsgjutet granulat
Tekniska nämnden 26 maj 2020, ärende TN-2020-1550

ÅTGÄRDER MOT MIKROPLASTER I MALMÖS VATTEN
I inledningen av den analys och rapport från ÅF som beställdes av Tekniska nämnden under 2019
framgår med all önskvärd tydlighet de viktiga orsakerna till mikroplaster i Malmös vatten: “Det är
framförallt källor i form av vägtrafik, konstgräsplaner, nedskräpning, tvätt av textilier samt utsläpp från
industrier.”
Nu äskas pengar för åtgärdande av en liten del av detta problem, inget fel i det. Men om cirka 80% av
mikroplasten kommer från slitage av vägbanor och bildäck hoppas vi att planerna för att minska detta
fortsätter även efter att hanteringen av dessa 20% från konstgräsplaner och lekplatser är löst. Vi hoppas
att reningen av den mark och det vatten som förorenats av mikroplaster kan användas som testbädd för
rening och borttagande av den stora andel mikroplast som
Det är därför med stor förvåning som Vänsterpartiet konstaterar att de styrande partierna i Malmö, S
och L, tillsammans med den borgerliga och konservativa oppositionen i Tekniska nämnden väljer att inte
följa de rekommendationer, framförallt kring ”vägar och däck” samt konstgräsplaner, som så tydligt
framgår av rapporten.
Rekommendationerna är entydiga: angrip källan!
Vänsterpartiet yrkade på återremittering av ärendet med uppdrag att föreslå åtgärder kring de
viktigaste orsakerna till mikroplaster i Malmös vatten; vägar och däck
Vänsterpartiet yrkade även att förvaltningen tar fram förslag till dubbdäcksförbud i delar av Malmö.
Malmö 2020-05-26
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson
(som för övrigt - båda - är för återvinning även vad gäller redan skriven text �)

bilaga § 193b
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-05-26
Ansökan om medel för genomförande av åtgärder som verkar för utfasning av
mikroplaster från konstgräsplaner och plastgjutet granulat
Diarienr: TN-2020-1550
Miljöpartiet anser att nämnderna har tagit sig an uppgiften, att utfasa
mikroplast från konstgräsplaner, på ett föredömligt sätt. Vi uppmuntarar de
innovationer och olika arbetssätt som testas för att komma åt problemet.
Men faktum är att 90% av problematiken med mikroplaster som förstör våra
hav kvarstår. Vi vet att den största källan till mikroplast kommer från trafiken.
Därmed behöver staden ta fram en tydlig strategi för hur
mikroplastproblematiken ska begränsas vid källan, först då kan vi säga att vi på
riktigt har gjort något åt problematiken och försökt rädda den biologiska
mångfalden i våra hav.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden
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