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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-15 kl. 09:00-11:30

Plats

Microsoft Teams/SBK Rum 4033, 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)
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)
Mats Billberg Johansson (V) ersätter Susanna Lundberg (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Jessika Grundén (personalföreträdare, Vision)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Justeringen

2020-12-28

Protokollet omfattar

§428
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§

428

Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om offentliga
vattenposter, STK-2020-852

TN-2020-1902
Sammanfattning

Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) har i motion till Kommunfullmäktige föreslagit att
denna ska uppdra åt Tekniska nämnden att, i samarbete med VA SYD utreda var man kan
placera permanenta vattenposter i Malmö.
Fastighets- och gatukontoret menar att det i dagsläget finns fullgoda möjligheter att fylla på
vattenflaskor och att minskat köp av flaskvatten därmed i större utsträckning handlar om
beteendeförändring. Fastighets- och gatukontoret menar vidare att de uppenbara risker som
finns kopplade till smitta samt ohälsa i relation till offentliga vattenposter, liksom de höga
kostnader som ytterligare poster skulle innebära, i sammanhanget inte kan sägas väga upp
för den minskning i miljöpåverkan motionens förslag syftar till, och föreslår med hänvisning
till detta att Tekniska nämnden ska besluta att avstyrka motionen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
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.
Yrkanden
Håkan Linné (L) 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.
Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Stefana Hoti (MP), Mats Billberg Johansson
(V), Stefan Plath (SD) och Henrik Malmberg (C), 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.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med Håkan Fäldts (M) m.fl. yrkande.
Reservationer
Håkan Linné (L), Andréas Schönström (S), Yvonne Olsson (S), Magdalena Beck (S) och
Fehim Yilmaz (S) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Linnés (L)
yrkande.
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Särskilda yttranden
Mats Billberg Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, §
428a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse 201215 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om
offentliga vattenposter, STK-2020-852
Förslag till yttrande TN 201215 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M)
om offentliga vattenposter, STK-2020-852
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om offentliga vattenposter,
STK-2020-852
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bilaga § 428a

Vänsterpartiet Malmö

Fler vattenfontäner till folket!
Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 15 december 2020
ärende nr 8. Motion av Helena Grahn (M) om offentliga vattenposter
Härligt! Äntligen!
Och Vänsterpartiet röstar bifall till en moderat motion! En riktigt bra sådan.
Med tydliga och vederhäftiga argument vill motionären att antalet offentliga vattenposter i
Malmö ska bli fler; det ger färre transporter, minskar koldioxidutsläpp och avfall, och
kranvatten är ju alltid lokalt producerat. I motionen får vi också lära oss att en liter förpackat
vatten kräver minst 300 gånger mer energi att producera och leverera jämfört med att
tappa upp en liter vatten från kranen.
Toppen alltså! Men, så argumenterar ju inte moderater överallt…..
När Vänsterpartiet i Göteborg för drygt två år sedan föreslog liknande insatser satte sig
moderater på tvären och konservativa ledarsidor rasade.
I GT och Kvällsposten beskrev en av dess mer kända krönikör förslaget om offentliga
vattenposter som ”en ideologisk fråga där Vänsterpartiet vill underminera kiosker, butiker
och serviceinrättningar genom att låta stadens vatten utkonkurrera stadens handel”. Han
fortsatte: ”Vänsterpartiets förslag hotar både jobb och näringsliv och därmed även syftat till
att urholka välfärden” och beskrev hela förslaget som ”Föraktet mot kapitalismen”.
Debatten som då skapades var minst sagt underhållande men också tragisk.
Det känns därför bra att Moderaterna i Malmö tycks ha en helt annan uppfattning! Och att
dom inte heller håller med sin tidigare partiledare Carl Bildt som den 1 augusti 2018
tweetade: ”Mer vattenfontäner till folket! Lenin kunde inte ha formulerat det bättre”.
Efter att Vänsterpartiet yrkat bifall till motionen som helhet gjorde alla partier i nämnden
detsamma – alla förutom S och L.

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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Moderaternas gruppledare i nämnden, som oftast hörsammas av såväl SD som Centern, var
dock inte sen att påpeka att det bara är en utredning som beslutats.
Inte minst för det uttalande ska det bli spännande att följa ärendet på väg till fullmäktige.

Malmö 15 december 2020
Mats Billberg Johansson
tjänstgörande ersättare för Vänsterpartiet

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se

