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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-26 kl. 13:00-17:00

Plats

Sessionssalen (S 7045), Stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Stefan Pinjefors (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Shler Murad Bradostin (S) ersätter Magdalena Beck (S)
Marja Harborn (L) ersätter Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Niclas Röhr (M) ersätter Lars-Göran Jönsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Roland Hejde (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
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)
Stephanie Karlsson (kommunikatör)
Anna-Karin Engdahl (personalföreträdare, SACO)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-03-09

Protokollet omfattar

§58
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Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om Kanalens
dag, STK-2019-1480

TN-2019-3730
Sammanfattning

Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) har den 26 oktober 2019 inkommit med motion om
Kanalens dag. I motionen föreslås kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att
undersöka möjligheterna att genomföra ett slags temadag där medborgare i staden ges
möjlighet att vara med i uppstädning i och omkring kanalen i Malmö.
Tekniska nämnden arbetar redan på flera olika sätt med renhållning i och runt Malmös
kanaler och föreslås av den anledningen, liksom med hänsyn till framförallt olycksrisken
förknippad med att involvera allmänheten i dylikt arbete, besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta att avslå motionen.
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, med instämmande av Stefan Plath (SD), 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 eget yrkande mot Håkan Fäldts (M) respektive Stefan Plaths (SD)
yrkande och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) yrkande.
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.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag
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