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Sammanfattning

Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om skräpplockarpåsar. Yttranden över motionen finns från tekniska nämnden. Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Helena Grahns (M), Tony Rahms (M) och John Roslunds
(M) motion om skräpplockarpåsar besvarad med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsunderlag
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Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om skräpplockarpåsar. Motionärerna framhåller att det är många malmöbor
som förfasas över skräpsituationen i staden. Samtidigt lyfter motionärerna att det har blivit en
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stor trend att städa upp i naturen. I Malmö går det exempelvis att låna en kajak gratis mot att
samla upp skräp i kanalen.
Motionärerna menar dock att det inte finns ett välfungerande system för skräpplockning i Malmö. Malmöborna måste ta sig till stadens utlämningsställen i Sibbarp, Sofielund eller Lindängen
för att hämta skräpplockarpåsar. Här menar motionärerna att staden behöver ett mer lättillgängligt komplement. Motionärerna lyfter Osby och Rättvik som goda exempel, där behållare har
satts med texten ”Ta en skräpplockarpåse så städar vi upp tillsammans. Tack för er insats”.
Med anledning av ovanstående föreslår motionärerna kommunfullmäktige besluta:
-

Att ge tekniska nämnden i uppdrag att införa en miljövänlig och biologiskt nedbrytbar
skräpplockarpåse till Malmö, samt
Att ge tekniska nämnden i uppdrag att placera ut hållare till skräpplockarpåsarna i Malmö.

Ärendet har remitterats till tekniska nämnden. Nedan sammanfattas remissinstansens yttrande.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden har undersökt möjligheten att införa ett system med skräpplockarpåsar enligt
förslaget. Det finns ett ökat engagemang för skräpplockning och tecken på att allmänheten vill
vistas ute samtidigt som de gör en samhällsinsats. Det finns även fler kommuner som har placerat ut liknande behållare. Nämndens undersökning visar dock att förslaget medför risker för ännu mer skräp i naturen. Malmö stad har tidigare testat behållare med gratis hundbajspåsar. De
tömdes snart och påsarna användes även i andra syften, vilket ledde till ökad nedskräpning.
Utöver risk för mer nedskräpning och att plastpåsar försvinner i andra syften har Malmö stad
exempelvis tagit beslut kring att förbjuda plastpåsar vid till exempel torghandel och arrangemang
på allmänna platser, detta för att minska förbrukning av engångsplast samt uppmuntra medborgare och säljare att hitta miljövänligare alternativ till engångsplastpåsar. Detta har lett till positiva
resultat. Om Malmö stad ska börja dela ut engångspåsar till allmänheten blir det en inkonsekvent
motsättning.
Motionen nämner att Malmö har infört ett system där allmänheten kan låna skräpplockarkit
bland annat i Sofielund och Lindängen, men menar att detta system är koncentrerat till för få
platser och efterlyser ett mer lättillgängligt komplement. Tekniska nämnden framhåller att detta
var ett test under 2020 och att nämnden arbetar aktivt med nya lösningar kring nedskräpning
samtidigt som förvaltningen utvecklar nya metoder och arbetssätt för mer effektiv renhållning.
Testet med skräpplockarkit kommer att justeras och fortsätta under 2021. Det pågår även en intern utredning för att undersöka vilka andra aktörer som kan delta i satsningen, samt hur kommunikationen kan skalas upp för att utveckla metoden i större utsträckning i staden.
Tekniska nämnden anser att motionen har en god intention som ligger väl i tiden men utvecklingen av biologiskt nedbrytbara skräpplockarpåsar, som motionen förutsätter, är i nuläget ännu
inte tillfredställande ur miljösynpunkt. Sammantaget visar undersökningen att risk för ännu mer
svårnedbrytbart skräp i naturen är större än potentialen för minskad nedskräpning.
Tekniska nämnden kommer att bevaka utvecklingen och fortsätta genomförandet av renhåll-
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ningsåtgärder enligt ovanstående beskrivning. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige
besluta att anse motionen besvarad.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret anser att motionen har en god intention som ligger väl i tiden, men ställer sig samtidigt bakom tekniska nämndens bedömning att utvecklingen av biologiskt nedbrytbara skräpplockarpåsar ännu inte är tillfredställande ur miljösynpunkt. Stadskontoret instämmer även i
tekniska nämndens resonemang kring att initiativet kan uppfattas motsägelsefullt i förhållande
till stadens beslut att förbjuda plastpåsar vid till exempel torghandel och arrangemang på allmänna platser. Stadskontoret vill även uppmuntra tekniska nämnden att bevaka utvecklingen och
fortsätta genomförandet av renhållningsåtgärderna i enlighet med vad som framgår i nämndens
yttrande.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen förordar att kommunfullmäktige ska anse motionen
besvarad.
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Micael Nord Näringslivsdirektör
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