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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.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Helena Grahns (M) och Tony Rahms (M) motion om
kanalens dag.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till stadskontorets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall till motionen och finner att arbetsutskottet beslutar
bifalla stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Beslutsunderlag
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