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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-24 kl. 08:30-11:30

Plats

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

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Marja Harborn (L)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Angelica Friberg (stadsjurist)
Marianne Schmitzer (assistent)
Nicklas Holm (miljöingenjör)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen
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Motion från Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa
en 24-timmars städgaranti, STK-2019-1491

TN-2019-3737
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har inkommit med en motion om en 24-timmars
städgaranti för att bidra till en mer attraktiv stad. De vill att servicenämnden och tekniska
nämnden får i uppdrag att implementera en garanti för att all nedskräpning och klotter ska
vara åtgärdat inom 24 timmar. Fastighets- och gatukontoret använder en
funktionsbeskrivning som är anpassad efter stadens behov och ser inte att en 24 timmars
garanti kommer att vara applicerbar eller leda till en renare och mer attraktiv stad. Därför
föreslås tekniska nämnden avslå motionen.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i det av förvaltningen föreslagna yttrandet göra justering, på det att det i yttrandet
ska framgå att det i kommande renhållningsentreprenad uppställts krav på åtgärder som i
princip närmar sig en 24-timmars städgaranti,
att till kommunfullmäktige avge yttrande med ovan nämnda justering, samt
att, med hänvisning till detta yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen
vara besvarad.

Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M),
att tekniska nämnden ska besluta att i det av förvaltningen föreslagna yttrandet göra
justering, på det att det i yttrandet ska framgå att det i kommande
renhållningsentreprenad uppställts krav på åtgärder som i princip närmar sig en 24-timmars
städgaranti, att till kommunfullmäktige avge yttrande med ovan nämnda justering, samt att,
med hänvisning till detta yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara
besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att tekniska
nämnden beslutat i enlighet med detta.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
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