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Mats Billberg Johansson (V) ersätter Susanna Lundberg (V)
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Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
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Hedvig Listrup (C)
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Lars Hallberg (SD)
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Monica Johansson (avdelningschef)
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Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
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Ulf Ahlström (personalföreträdare, Kommunal)
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Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-10-29

Protokollet omfattar

§355
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§

355

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. Rahm och Roslund 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 för
renhållningen i staden en funktionsbeskrivning som är anpassad efter stadens behov och ser
inte att en 24-timmars städgaranti kommer att vara applicerbar eller leda till en renare och
mer attraktiv stad. Yttrande över motionen avgavs vid Tekniska nämndens sammanträde den
24 mars 2020, § 94.
Efter att Tekniska nämnden vid sitt sammanträde den 16 juni 2020 beslutade att avbryta
upphandlingen, då till förmån för att låta Serviceförvaltningen utföra den renhållning som
utförts av externa aktörer, begärde Stadskontoret en komplettering avseende hur detta skulle
påverka Tekniska nämndens yttrande över motionen.
Fastighets- och gatukontoret är av uppfattningen att den avbrutna upphandling inte påverkar
renhållningsnivåerna, detta då samma villkor som uppställts i den avbrutna upphandlingen
gäller när Serviceförvaltningen från och med den 1 april 2021 tar över ansvaret för
renhållningen. Med hänvisning till detta föreslås att Tekniska nämnden står fast vid vad som
framförts i tidigare yttrande i ärendet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att, med hänvisning till det yttrande som avgavs vid Tekniska nämndens sammanträde den 24
mars 2020, § 94, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Yrkanden
Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Stefan Plath (SD) och Henrik Malmberg
(C), 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, då också med instämmande från Håkan Linné (L) att Tekniska nämnden ska besluta
att, med hänvisning till det yttrande som avgavs vid Tekniska nämndens sammanträde den 24
mars 2020, § 94, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget respektive Håkan Linnés (L) yrkande.
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Reservationer
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen till förmån för Stefan
Plaths (SD) yrkande.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) och Henrik
Malmbergs (C) yrkande. Se bilagd reservation, § 355a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse Motion från Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att
införa en 24-timmars städgaranti, STK-2019-1491
Begäran om komplettering avseende motion av Tony Rahm (M) och John Roslund
(M) om att införa en 24-timmars städgaranti, STK-2019-1491
Yttrande TN 200324 Motion från Tony Rahm (M) och Johan Roslund (M) om att
införa en 24-timmars städgaranti, STK-2019-1491, rev. per TN beslut § 94, 202003-24
§94 TN 200324 Motion från Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa
en 24-timmars städgaranti, STK-2019-1491
Motion från Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa en 24-timmars
städgaranti, STK-2019-1491

bilaga § 355a
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Reservation
§ 355 Motion från Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa
en 24-timmars städgaranti, STK-2019-1491

Sedan yttrandet över motionen avgavs vid Tekniska nämndens sammanträde den 24 mars 2020 har
(S) och (L) beslutat att avbryta upphandlingen och därvid inte längre anlita de entreprenörer som
var ett villkor för att vi i mars skulle ställa oss bakom förslaget att anse motionen besvarad.
(S) och (L) har i Tekniska nämnden lovat att Servicenämnden från den 1 april 2021 ska utföra sitt
uppdrag helt i enlighet med de villkor som ställdes i den avbrutna upphandlingen. Med hänvisning
till detta yrkar ordföranden nu att Tekniska nämnden ska stå fast vid att motionen kan anses
besvarad.
Detta gör oss ytterst förvånade. Tydligen tvivlar (S) och (L) på vad man själva sa i samband med att
upphandlingen avbröts och vad man sagt därefter. Tydligen förväntar sig inte (S) och (L) att den
interna organisationen ska klara av att leva upp till uppställda krav, som enligt yttrandet i mars
var ”att i princip närma sig en 24-timmars städgaranti”, eftersom man inte vågar bifalla motionen.
Vi befarar att (S) och (L) får rätt i sitt tvivel, den interna organisationen kommer inte att klara av
sitt uppdrag fullt ut och därför vore det rimligt att bifalla motionen så att Kommunfullmäktige på
ett tydligt sätt kan understryka att Malmöborna har rätt till en ren och trygg stad och att påtalade
brister i renhållningen åtgärdas inom 24 timmar.
Vi yrkar därför att Tekniska nämnden ska föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Då vi inte får gehör för vårt yrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Henrik Malmberg (C)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Hedvig Listrup (C)

