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Tekniska nämnden
Datum

2020-02-26

Yttrande

Diarienummer

Till

TN-2019-3730

Kommunfullmäktige

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

Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Yttrande

Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) har inkommit med en motion att
kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att
genomföra ”kanalens dag” eller dylikt där medborgarna har möjlighet att vara med i
uppstädning i och omkring kanalen i Malmö.
Det är viktigt att allmänheten uppmuntras till skräpplockning då det bidrar till
beteendeförändring samtidigt som det synliggör problematiken med skräp i naturen.
Fastighets- och gatukontoret jobbar aktivt mot nedskräpning i den offentliga miljön och
kanalen ingår i den aktuella funktionsentreprenaden. Malmös vattenmiljöer, inklusive
kanalen som är direkt knuten till havet, har utpekats som viktiga områden för skräpinsamling
och utveckling av nya renhållningsmetoder.
Tekniska nämnden ställer sig positivt till ökat engagemang från allmänheten. Däremot anser
nämnden det inte 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. Det är viktigt att samarbeta med erfarna aktörer eftersom det finns halk- och
drunkningsrisk kring vattenmiljöer som fastighets- och gatukontoret inte kan ansvara för.
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 att avslås.
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Ordförande

Andréas Schönström (S)
Nämndsekreterare

Philip Lee

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) yrkande om att tekniska nämnden ska besluta att till fullmäktige avge
yttrande vari framgår att tekniska nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, samt att,
med hänvisning till det dylikt yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen i dess helhet.
Håkan Fäldt (M), Karin Olsson (M), Niclas Röhr (M) och Henrik Malmberg (C) reserverar
sig muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande om att tekniska
nämnden ska besluta att till fullmäktige avge yttrande vari framgår att tekniska nämnden
ställer sig positiv till motionens innehåll, samt att, med hänvisning till det dylikt yttrande,
föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess helhet.

