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Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om
miljöpris
STK-2019-1483
Sammanfattning

Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har lämnat en motion om att
kommunfullmäktige beslutar att ge servicenämnden i uppdrag att ta fram ett pris som kan delas
ut till den person som gjort framstående insamlingsinsatser för miljön i Malmö stad. Syftet är att
uppmärksamma personer som gör insatser för att förbättra Malmös miljö och närområde.
Miljönämnden och tekniska nämnden har i yttrande pekat på att det finns redan två pris
instiftade av Malmö stad inom miljö och hållbarhet, ett inom näringslivet och ett inom
föreningslivet, och att det i nuläget inte finns behov av att ytterligare miljöpris inrättas. Sedan
flera år pågår renhållningskampanjer, bl.a. i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent, där
budskapet har varit att fokusera på att göra rätt från början så att inget skräp hamnar på fel
ställe. Fokus bör ligga på det redan påbörjade arbetssättet genom ett förebyggande arbete såsom
information, beteendepåverkan och bättre insamlingsmöjligheter.
Miljönämnden och tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Även
servicenämnden har lämnat ett yttrande över motionen varvid nämnden anser motionen
besvarad. Mot bakgrund av vad nämnderna anfört föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

SIGNERAD

1. Kommunfullmäktige avslår Helena Grahns (M), John Roslunds (M) och Tony Rahms (M)
motion om miljöpris.
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Beslutsunderlag










Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om miljöpris
Remissvar från miljönämnden
Miljönämnden beslut 200324 § 56
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 200324 § 95 med Reservation (M)
Servicenämnden beslut 200616 § 79 med Reservation (M+C)
Remissvar från servicenämnden
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John
Roslund (M) om miljöpris

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-24
Kommunstyrelsen 2020-09-09
Kommunfullmäktige 2020-09-24
Beslutet skickas till

Motionärerna
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Ärendet

Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har lämnat en motion om att
kommunfullmäktige beslutar att ge servicenämnden i uppdrag att ta fram ett pris som kan delas
ut till den person som gjort framstående insamlingsinsatser för miljön i Malmö stad. Syftet är att
uppmärksamma personer som gör insatser för att förbättra Malmös miljö och närområde.
Remiss
Motionen har remitterats till miljönämnden, tekniska nämnden och servicenämnden för
yttrande.
Miljönämnden ställer sig positiv till motionärernas vilja att privatpersoners insatser för Malmös
miljö och närområde uppmärksammas. Däremot anser miljönämnden att den relativt snäva
tolkningen av miljöinsatser i form av insamling av plast, metaller, batterier och annat skräp som
begränsande i sammanhanget och ser i nuläget inget behov av att ytterligare miljöpris inrättas.
Malmö stad delar årligen ut två priser inom miljö och hållbarhet. Priserna tilldelas dock inte
privatpersoner, utan delas ut till näringslivet och den ideella sektorn. Nämnden menar även att
förslaget i motionen medför ett antal praktiska problem rörande förvaring och mätning av det
insamlade skräpet. Miljönämnden föreslår därför att motionen avslås.
Tekniska nämnden arbetar genom fastighets- och gatukontoret sedan flera år med
renhållningskampanjer där budskapet har varit att fokusera på att göra rätt från början så att
inget skräp hamnar på fel ställe. Kampanjerna har haft ett positivt budskap och symboliskt
tackat de som gör rätt och tar hand om sitt skräp på det sätt fastighets- och gatukontoret anger.
Uppföljningar visar att kampanjerna haft genomslag. Vidare arbetar förvaltningen i samarbete
med stiftelsen Håll Sverige Rent och genomför en del av deras kampanjer mot nedskräpning.
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Initiativet att införa ett miljöpris är vällovligt för att förbättra vår miljö och se till så att förbrukat
material återanvänds i nya produkter men tekniska nämnden anser att fokus ska ligga på det
redan påbörjade arbetssättet genom ett förebyggande arbete såsom information,
beteendepåverkan och bättre insamlingsmöjligheter. Det ska vara lätt att göra rätt. Dessutom
finns det redan två pris instiftade av Malmö stad inom miljö och hållbarhet, ett inom näringslivet
och ett inom föreningslivet. Tekniska nämnde föreslår därför att motionen avslås.
Skriftlig reservation från Moderaterna.
Servicenämnden ser positivt på initiativ som syftar till att skapa engagemang kring att förbättra
miljön i Malmö, men ställer sig tveksam till att den är rätt myndighet att utföra uppdraget då
servicenämnden enligt sitt reglemente ska utföra service och tjänster till Malmö stads övriga
nämnder och bolag. Servicenämnden vill lyfta att Malmö stad samarbetar med stiftelsen Håll
Sverige Rent som årligen anordnar skräpplockardagar. Malmö stad samarbetar även med Marint
kunskapscentrum som på Havets dag anordnar en städdag där föreningar och privatpersoner
hjälper till att städa kusten, havet och kanalen i Malmö från plast och annat avfall.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.
Gemensam skriftlig reservation från Moderaterna och Centerpartiet.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret menar att det är viktigt att alla Malmös invånare, företag, institutioner och
organisationer tar ansvar för miljön i sin omgivning och värnar om stadens miljö. Stadskontoret
föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom det som miljönämnden, tekniska nämnden och
servicenämnden hänvisar till i sina yttranden. Malmö stads insatser och kampanjer för att ”det
ska vara lätt att göra rätt” för en renare stad är en viktig del i att till exempel motverka och
förebygga skräp i Malmö. Arbetet fortsätter att driva på för att få fler att slänga skräp på rätt
ställe, men det ställer även krav på att staden underlättar genom att till exempel sätta upp fler
funktionella papperskorgar.
Mot bakgrund av vad som har redovisats i ärendet föreslår stadskontoret att motionen avslås.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Lotta Liedberg Sekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

