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Servicenämnden
Datum

2020-03-10

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

SN-2019-1526

Kommunfullmäktige

Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om
miljöpris
STK-2019-1483

Servicenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden ser positivt på initiativ som syftar till att skapa engagemang kring att
förbättra miljön i Malmö, men ställer sig tveksam till att den är rätt myndighet att utföra
uppdraget då servicenämnden enligt sitt reglemente ska utföra service och tjänster till Malmö
stads övriga nämnder och bolag. Servicenämnden hänvisar till befintliga miljöpriser samt
samarbeten med organisationer som samordnar och anordnar städdagar. Servicenämnden
vill även lyfta säkerhets- och hälsoaspekter med att samla skräp då det innebär risk att
komma i kontakt med vassa föremål och farligt avfall som till exempel kanyler och batterier
och därför bör utföras under ordnade former. Det är särskilt viktigt utifrån barnperspektivet.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.
Yttrande

Servicenämnden ser positivt på initiativ som syftar till att skapa engagemang kring att
förbättra miljön i Malmö.
I motionen föreslås det att servicenämnden ska få i uppdrag att ta fram ett miljöpris som kan
delas ut till den person som har gjort framstående insamlingsinsatser för miljön. Enligt
servicenämndens reglemente ansvarar servicenämnden för att utföra service och tjänster till
Malmö stads nämnder och bolag. Därför anser servicenämnden att den inte är rätt myndighet
att utföra ett sådant eventuellt uppdrag. Skulle kommunfullmäktige besluta att ge nämnden i
uppdrag att ta fram ett miljöpris behöver det uppdraget även handla om att ta fram kriterier
för miljöpriset samt ett förtydligade kring finansieringen då servicenämndens ekonomimodell
är baserad på en köp- och säljmodell. Köp-och säljmodellen innebär att övriga nämnder
ersätter servicenämnden för dess tjänster.
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Servicenämnden vill passa på att uppmärksamma att Malmö stad redan arbetar med frågan.
Malmö stad delar årligen ut två priser inom miljö och hållbarhet, ett inom näringslivet och
ett inom föreningslivet. Föreningspriset delas ut till en förening eller organisation i Malmö
som genom ideella insatser bidrar till att Malmö blir en hållbar stad. Näringslivspriset belönar
en person, företag eller sammanslutning i Malmö som engagerar sig för hållbarhetsfrågor i
Malmös näringsliv.
I motionen beskrivs att samla in bland annat plast, metaller, batterier och cigarettfimpar som
ett sätt att värna om miljön, närmiljön och boendemiljön. Servicenämnden vill lyfta att
Malmö stad samarbetar med stiftelsen Håll Sverige Rent som årligen anordnar
skräpplockardagar. Malmö stad samarbetar även med Marint kunskapscentrum som på
Havets dag anordnar en städdag där föreningar och privatpersoner hjälper till att städa
kusten, havet och kanalen i Malmö från plast och annat avfall.
Nämnden ser helst att skräpinsamling där medborgare medverkar sker under ordnade
former då det finns säkerhets- och hälsoaspekter att ta hänsyn till. När man plockar skräp
finns det en risk att komma i kontakt med farligt avfall som till exempel vassa föremål,
farliga vätskor (exempelvis spillolja) och medicinskt avfall (exempelvis kanyler). Det är också
viktigt att insamlat skräp tas om hand på ett korrekt sätt i samband med insamlingen och inte
förvaras på ett osäkert sätt hemma hos privatpersoner då det finns risk för skador eller läckor
som kan påverka personers hälsa negativt. Då även barn kan komma att involveras är det
viktigt ur ett barnperspektiv att skräpinsamling sker på ett tryggt och säkert sätt.
Servicenämnden ställer sig i övrigt positiv till förslag/åtgärder där barn kan vara inkluderade
i arbetet med miljöfrågor, exempelvis i förebyggande syfte.
Med anledning av det som har framförts ovan föreslår servicenämnden kommunfullmäktige
att anse motionen som besvarad.
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