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§

95

Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund
(M) om miljöpris, STK-2019-1483

TN-2019-4286
Sammanfattning

Moderaterna har genom Helena Grahn, Tony Rahm, John Roslund i en motion till
kommunalfullmäktige yrkat på att ”ge servicenämnden i uppdrag att ta fram ett pris som kan
delas ut till den person som gjort framstående insamlingsinsatser för miljön”.
Initiativet att införa ett miljöpris är vällovligt för att förbättra vår miljö och se till så att
förbrukat material återanvänds i nya produkter, men tekniska nämnden anser att fokus ska
ligga på det redan påbörjade arbetssättet genom ett förebyggande arbete såsom information,
beteendepåverkan och bättre insamlingsmöjligheter som syftar till att inget skräp hamnar på
fel ställe. Därtill finns det i dagsläget redan två pris instiftade inom miljö och hållbarhet som
delas ut av Malmö stad, ett inom näringslivet och ett inom föreningslivet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Yrkanden
Håkan Fäldt (M) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att till kommunfullmäktige avge
yttrande vari framgår att tekniska nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, samt att,
med hänvisning till ett dylikt yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen i dess helhet.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att tekniska nämnden ska besluta att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med
förvaltningens förslag, samt att med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
Reservationer
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M), Niclas Röhr (M) och Petter
Naef (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande. Se
bilagd reservation, § 95a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

3

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John
Roslund (M) om miljöpris
Förslag till yttrande TN 200324 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, STK-2019-1483

bilaga § 95a

Tekniska nämnden 4
2020-03-24
Reservation

§ 95 Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om
miljöpris, STK-2019-1483
Helena Grahn, Tony Rahm och John Roslund har i en motion till kommunalfullmäktige yrkat på
att ”ge servicenämnden i uppdrag att ta fram ett pris som kan delas ut till den person som gjort
framstående insamlingsinsatser för miljön”.
I sitt svar konstaterar fastighets- och gatukontoret att det redan finns ett pris som delas ut inom
näringslivet och ett annat inom föreningslivet. Vi har lite svårt att se att dessa två priser på något
sätt uppfyller motionärernas intention om ”ett pris som ska tillfalla den person som gjort
framstående insamlingsinsatser för miljön” och därför förstår vi inte heller hur dessa två priser
kan vara ett argument för att föreslå att motionen ska avslås.
Vi anser att motionens förslag är ett vällovligt initiativ för att förbättra vår miljö och se till så att
förbrukat material återanvänds i nya produkter, vilket vi menar aldrig nog kan uppskattas.
Därför yrkar vi att tekniska nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Då vi inte får gehör för vårt yrkande om bifall till motionen anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)
Med instämmande av

Lena Hjalmarsson
(M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

