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Sammanfattning

Kommunfullmäktige har till miljönämnden, servicenämnden och tekniska nämnden översänt en
remiss angående motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om
miljöpris. 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. Miljönämnden föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut

1.Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, med hänvisning till
miljöförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag

• Tjänsteskrivelsen, daterad 2020-03-04
• Bilaga 1: Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om miljöpris remiss från kommunfullmäktige STK-2019-1483
Beslutsplanering

Miljönämnden, 2020-03-24
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

Kommunfullmäktige har till miljönämnden, servicenämnden och tekniska nämnden översänt en
remiss angående motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M). Svar
önskas senast 2020-04-07.
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Förvaltningens förslag till yttrande

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.
Miljönämnden anser det vara lovvärt att uppmärksamma enskilda privatpersoners insatser för att
värna närmiljön samt miljön i stort. Miljönämnden anser dock att motionens definition av
miljöinsatser i form av insamling av plast, metaller, batterier och annat skräp är snäv i
sammanhanget. I motionen föreslås tidsperioden ett år för insamling. Miljönämnden ser
begränsningar med en lång tidsperiod för insamling av skräp och vill lyfta problematiken hur
detta skulle kunna mätas på ett rimligt och rättvist sätt. Dessutom skulle ett miljöpris för
privatpersoner med tävlingsmomentet att uppvisa störst mängd insamlat skräp kunna medföra
oförutsedda konsekvenser. Om medborgare under ett års tid samlar skräp uppstår
frågeställningar som exempelvis var avfallet bäst förvaras innan en bedömning eller mätning av
mängd skulle ske.
Insamling av skräp är något som kommunen ytterst ansvarar för. Miljönämnden anser att det
finns ett pedagogiskt värde kopplat till insamling av skräp men att detta ändamål går att uppnå
utan ett individuellt prismoment. Malmö stad mäter redan idag insamlat skräp i stadsmiljö och
parker. Staden är en Håll-Sverige-Rent-kommun och medlem i nätverket som stiftelsen Håll
Sverige Rent driver. Genom insatser som skräpplockardagarna kan barn och unga i skolåldern
delta och engagera sin kommun och vinna ett pris för hela staden. En av Håll Sverige Rent
rekommenderad tid för denna form av skräpplockning är en timmes tid på en begränsad yta.
Miljönämnden ställde sig den 28 januari 2020 bakom Eurocities deklaration om plastavfall
”Eurocities Environment Forum Declaration on curbing plastic waste and littering” samt
beslutade att föreslå att kommunstyrelsen beslutar om att Malmö stad undertecknar Eurocities
deklaration om plastavfall. Genom deklarationen skulle Malmö stad bland annat åta sig att
fokusera på att öka kunskapen om plastavfall hos medborgarna men även intensifiera arbetet
mot nedskräpning på allmän plats.
Miljönämnden ser positivt på motionärernas initiativ men ser i nuläget inget behov av att
ytterligare miljöpris inrättas. Liknande initiativ med insamling av skräp sker och uppmärksammas
redan i form av samarbetet med Håll Sverige Rent. Miljönämnden ser positivt på att
privatpersoners miljöinsatser uppmärksammas utifrån ambitionen att öka malmöbornas
medvetenhet kring bland annat plastavfall och nedskräpning.
Barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt.
Miljönämnden gör bedömningen att nedskräpning och plastavfall i stadsrummet och havsmiljön
påverkar barns hälsa både på kort och lång sikt. Eftersom skräp som till exempel plast bryts ner
långsamt i naturen påverkar nedskräpning barns utemiljöer. Effekterna av mikroplast i
ekosystemen är inte helt klarlagda men det finns indikationer på att mikroplast orsakar långvariga
problem hos organismer samt att den ackumuleras i näringskedjan.
Däremot bedöms inte att ett inrättande av miljöpris för privatpersoner drastiskt kommer
förändra nedskräpningens omfattning och effekter på barn.
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Miljönämnden anser istället att Malmö stads engagemang i Håll Sverige Rent och åtgärderna i
linje med deklarationen om minskat plastavfall har större betydelse för en förändring i riktning
mot minskad nedskräpning och mindre plastavfall i Malmö.
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