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§

760

Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa
en 24 timmars städgaranti för att göra Malmö till en renare och
attraktiv stad

STK-2019-1491
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om
att införa en 24-timmars städgaranti för att göra Malmö till en renare och mer attraktiv stad.
De föreslår att tekniska nämnden och servicenämnden får i uppdrag att implementera en
garanti för att all nedskräpning och klotter ska åtgärdas inom 24 timmar.
I ärendet redovisas yttranden från tekniska nämnden och servicenämnden. Med hänvisning
till yttrandena föreslår stadskontoret att motionen ska anses besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om att
införa en 24-timmars städgaranti för att göra Malmö till en renare och mer attraktiv
stad besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
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 eget
yrkande.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KSAU 201221 Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund
(M) om att införa 24-timmars städgaranti för att göra Malmö till en renare och mer
attraktiv stad
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa en 24 timmars
städgaranti
Anstånd beviljas
Tekniska nämnden beslut 201020 § 355 med Reservation (M+C) och muntlig
Reservation (SD)
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VB: Komplettering angående remiss av motion av Tony Rahm (M) och John
Roslund (M) om att införa en 24-timmars städgaranti, STK-2019-1491
Brev till tekniska nämnden om kompletterade yttrande
Brev till tekniska nämnden om kompletterande yttrande
Komplettering Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa en
24 timmars städgaranti,
Remissvar från tekniska nämnden
Servicenämnden beslut 200616 § 80
Remissvar från servicenämnden
Tekniska nämnden beslut 200324 § 94
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Förlängd svarstid 25 juni
Anstånd beviljat - tekniska nämnden
Begäran om anstånd från tekniska nämnden

