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Motion av Helena Grahn (M) om folkbildning längs stranden
STK-2020-853
Sammanfattning

Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) har skrivit en motion om folkbildning längst stranden.
Motionärerna menar att Malmös stränder är attraktiva mötesplatser för Malmöbor i alla åldrar
och det satsas mycket på våra yngre medborgare genom temalekplatser och Naturum Öresund.
Den yngre generationen bryr sig mycket om vår miljö och våra hav.
Motionen har skickats på remiss till tekniska nämnden och VA SYD. Tekniska nämnden har
uppdragit åt fastighets- och gatukontoret att som test genomföra åtgärder motsvarande vad som
föreslås i ärendet. VA SYD menar att det ligger i linje med målen i Malmö stads befintliga
avfallsplan liksom i ersättaren, den föreslagna kretsloppsplanen för 2021–2030, där ett av målen
är att nedskräpningen ska minska med 50 procent. Förslaget är att kommunfullmäktige bifaller
motionen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller Helena Grahns (M) och Tony Rahms (M) motion om
folkbildning längs stranden.
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att utreda var man kan placera
informativa behållare med sopor samt deras nedbrytningstid längst stadens
strandpromenader
Beslutsunderlag
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Kommunfullmäktige 2021-05-20
Beslutet skickas till

Motionärerna
Tekniska nämnden
VA SYD
Ärendet

Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) har skrivit en motion om folkbildning längst stranden.
Motionärerna menar att Malmös stränder är attraktiva mötesplatser för Malmöbor i alla åldrar
och det satsas mycket på våra yngre medborgare genom temalekplatser och Naturum Öresund.
Den yngre generationen bryr sig mycket om vår miljö och våra hav. Ett sätt att öka
medvetenheten hos de unga om vad som hamnar i våra hav samt hur lång tid det tar för soporna
att brytas ner är att placera informativa behållare längst våra strandpromenader med sopor och
deras nedbrytningstid, såsom man gjort i Vellinge kommun. Med anledning av ovanstående
föreslås kommunfullmäktige besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda var man kan
placera informativa behållare med sopor samt deras nedbrytningstid längs våra
strandpromenader.
Remissinstansernas yttranden

Motionen har skickats på remiss till tekniska nämnden och VA SYD. VA SYD är ett
kommunalförbund som utvecklar och vårdar Va-system och avfallshantering i sydvästra Skåne.
VA SYDs avfallsavdelning sköter insamlingen av avfall under kommunalt insamlingsansvar, från
fastigheter och verksamheter i Malmö stad och Burlövs kommun. Ansvarig politisk instans är
Tekniska nämnden i Malmö.

Tekniska nämnden

Fastighets- och gatukontoret är positiv till förslaget att testa förslaget inför nästa strandsäsong
för att kunna öka medvetenhet kring nedskräpningsfrågor. Det finns bra förutsättningar för
att testa ett initiativ som liknar Vellinge kommuns och som kan integreras med Malmös
renhållningskampanjer eller strandstädningsaktiviteter. Tekniska nämnden har uppdragit åt
förvaltningen att som test genomföra åtgärder motsvarande vad som föreslås i ärendet.
En intern undersökning av förslaget har genomförts och det har konstaterats att det finns bra
förutsättningar för att testa ett initiativ som liknar Vellinge kommuns. Fastighets- och
gatukontoret har under flera år deltagit i olika strandstädningsaktiviteter med syfte att ändra
beteende kring nedskräpning och kommunicera problematiken kring skräp i vattenmiljöer. Med
hänvisning till detta föreslås kommunfullmäktige att bifalla motionen.
VA SYD
VA SYD är positiva till motionen om folkbildning längs stranden. Det ligger i linje med målen i
Malmö stads befintliga avfallsplan liksom i ersättaren, den föreslagna kretsloppsplanen för 20212030, där ett av målen är att nedskräpningen ska minska med 50 procent. Det finns möjlighet till
att genomföra gemensamma kampanjer i samarbete med de 14 SYSAV-kommunerna. Även
kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, Avfall Sverige, tar med jämna
mellanrum fram material på temat avfallsminimering, sortering och nedskräpning. Det är
emellertid avdelningen för offentlig miljö på Fastighets- och gatukontoret, som har
huvudansvaret för renhållning av allmän platsmark, där parker och stränder ingår. Därmed
hänvisas frågan dit.
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Stadskontorets förslag

Förslaget är att bifalla motionen med hänsyn tagen till remissinstansernas yttrande.

Ansvariga

Heléne Norberg Direktör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

