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Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om Kanalens dag
STK-2019-1480
Sammanfattning

Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) har inkommit med en motion där det föreslås att
tekniska nämnden undersöker möjligheten att genomföra ”kanalens dag” eller dylikt där
medborgarna har möjlighet att vara med i uppstädning i och omkring kanalen i Malmö.
Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen och menar att det är positivt till ökat
engagemang från allmänheten. Däremot anser nämnden det inte lämpligt att allmänheten deltar i
skräpinsamling i kanalen på grund av olycksrisk. Stadskontoret föreslår mot bakgrund av vad
som redovisas i ärendet att motionen avslås.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Helena Grahns (M) och Tony Rahms (M) motion om
kanalens dag.
Beslutsunderlag






Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om Kanalens dag
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 200226 § 58 med muntlig Reservation (SD) och (M+C)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200824 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om
Kanalens dag
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Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) har inkommit med en motion där det föreslås att
tekniska nämnden undersöker möjligheten att genomföra ”kanalens dag” eller dylikt där
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medborgarna ges möjlighet att vara med i uppstädning i och omkring kanalen i Malmö.
Yttrande från tekniska nämnden
Motionen har remitterats för yttrande till tekniska nämnden som menar att det är positivt med
ett ökat engagemang från allmänheten. Däremot anser nämnden att det inte är lämpligt att
allmänheten deltar i skräpinsamling i kanalen på grund av olycksrisk. Fastighets- och
gatukontoret samarbetar med marinpedagogiska verksamheter och miljöförvaltningen och har
tillsammans anordnat strand- och kanalstädningsaktiviteter under flera år i samverkan med
Naturvårdsverket. Fokus ligger på att ordna skräpplockningsaktiviteter i Malmös vattenmiljöer
samt arbeta förebyggande och mer långsiktigt genom att belysa frågan och sprida kunskap. Även
kanalen ingår i dessa aktiviteter.
Tekniska nämnden arbetar redan på flera olika sätt med renhållning i och runt Malmös kanaler
och med hänsyn till framförallt olycksrisk föreslås motionen att utreda möjligheten för
medborgarna att delta i renhållning av kanalerna avslås.
Stadskontorets bedömning
Mot bakgrund av vad tekniska nämndens anfört i ärendet föreslås kommunstyrelsen föreslå att
kommunfullmäktige avslår motionen.
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