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Yttrande gällande Motion Folkbildning längst
stranden
VA SYD har fått ovan rubricerat ärende för yttrande till kommunfullmäktige (STK-2020-853). VA
SYDs synpunkter översänds härmed.

Om 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. Avfallshierarkin genomsyrar det övergripande
arbetet, där det är prioriterat att avfallsmängderna ska minska, återbruket ska öka och att det
avfall som ändå uppkommer ska tas hand om på ett så miljövänligt sätt som möjligt, för att kunna
bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Ställningstaganden
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%.
Det finns möjlighet till att genomföra gemensamma kampanjer i samarbete med de 14 SYSAVkommunerna. 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
hänvisar vi frågan dit.

Handläggning och underskrift
Vid den slutliga handläggningen har deltagit Christina Rydholm, kund & kommunikation; Ewa
Romberg, miljöenheten; Ingela Morfeldt, avfallsavdelningen samt Mimmi Bissmont,
avfallsavdelningen
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