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Tekniska nämnden
Datum

2020-11-24

Yttrande

Diarienummer

Till

TN-2020-1899

Kommunfullmäktige

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

Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Yttrande

Kommunfullmäktige har överlämnat motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om
folkbildning längs stranden, då med fokus på nedskräpningsfrågan, till Tekniska nämnden
för yttrande. 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.
Motionen hänvisar till satsningen på våra yngre medborgare som har gjorts längs stranden,
till exempel temalekplatsen och Naturum Öresund. Motionslämnarna vill stötta den yngre
generationens intresse för vår miljö och våra hav. Deras förslag är att införa en
informationskampanj längs strandpromenaden med informativa behållare med sopor samt
deras nedbrytningstider såsom man har gjort i Vellinge Kommun. Motionslämnarna vill ge
Tekniska nämnden i uppdrag att utreda var man kan placera informativa behållare med
sopor samt deras nedbrytningstider längs våra strandpromenader.
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.
Tekniska nämnden arbetar aktivt och vill utöka insatser för att minska skräp i vattenmiljöer.
Bland annat har Fastighets- och gatukontoret under de senaste åren, tillsammans med
Naturrum Öresund, genomfört strandstädningsaktiviteter med fokus på havsmedvetenhet
och problematiken kring nedskräpning kring vattenmiljöer. Bland annat genomförs
kanalstädningar och skräpplockarevents. Det finns behov av att testa nya metoder. Under
2020 testades städhubbar längs kusten där allmänheten uppmuntrades att delta i
skräpplockning vid fem städhubbar. Detta togs emot positivt och konceptet kan integreras
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under en testperiod i befintliga kampanjer och strandstädningsaktiviteter under nästa säsong.
Beteendeförändring påverkas av olika faktorer, där kunskapshöjning kan ha betydelse. Nya
informationssätt kan vara ett bra sätt att komplettera andra metoder och kan väcka
uppmärksamhet kring skräpproblematiken.
Det finns bra förutsättningar för att testa ett initiativ som liknar Vellinge kommuns, och som
kan integreras med Malmös renhållningskampanjer eller strandstädningsaktiviteter. Då
Naturrum Öresund bedriver verksamhet som fokuserar på havsmedvetenhet och
nedskräpning i vattenmiljön så kommer vi undersöka om det finns möjlighet att samarbete i
vidare arbete. Tekniska nämnden är positiv till förslaget att testa konceptet inför nästa
strandsäsong. Därför ger Tekniska nämnden Fastighets- och gatukontoret i uppdrag att gå
vidare med att testa förslaget genom att konkretisera utformningen, informationen och
placering som är anpassade till Malmös strandpromenad. Med hänvisning till detta föreslås
Kommunfullmäktige också att bifalla motionen.
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