Malmö stad

1 (2)

Servicenämnden
Datum

2020-06-01

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

SN-2019-1527

Kommunfullmäktige

Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa en 24
timmars städgaranti
STK-2019-1491

Servicenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden utför renhållningsinsatser på uppdrag av tekniska nämnden när det gäller
allmän platsmark i västra Malmö. Servicenämnden ansvarar även för renhållning på markytor
som tillhör Malmö stads fastigheter som exempelvis skolor och förskolor. I de
överenskommelser som servicenämnder har gällande renhållningsinsatser så utförs
renhållning och daglig tillsyn vardag som helg vilket gör att renhållningsåtgärder vidtas
löpande.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Yttrande

Servicenämnden utför renhållningsinsatser på uppdrag av tekniska nämnden inom västra
Malmö. För övriga områden har tekniska nämnden upphandlat privata företag att utföra
renhållningsinsatser.
Uppdragets omfattning och innehåll står beskrivet i ett så kallat funktionsuppdrag som är en
slags överenskommelse med tekniska nämnden och gäller för allmän platsmark i Malmö, ex
torg, parker med mera. I funktionsuppdraget anges att Malmö ska vara välvårdat och rent
året runt. Servicenämnden har även Trygghetspatruller som är ett samarbete mellan
arbetsmarknads- och socialnämnden, tekniska nämnden och servicenämnden.
Trygghetpatrullerna finns på Sofielund, Rosengård, Nydala, Värnhem, Holma/Kroksbäck
och Triangeln. Värdarna arbetar bland annat med att plocka skräp på gångbanor och gågator,
ta bort ogräs, ta bort olagliga dumpningar, ta bort olaglig affischering och klistermärken samt
hålla koll på och anmäla vandalisering. Servicenämnden ansvarar även för renhållning på
markytor som tillhör Malmö stads fastigheter som exempelvis skolor och förskolor.

2 (2)
Servicenämnden, genom avdelningen kommunteknik utför daglig tillsyn och renhållning
vardag som helg i båda uppdragen vilket gör att renhållningsåtgärder vidtas löpande.
Soptunnor ska finnas i lämplig storlek och mängd beroende på plats. De ska alltid fylla sin
funktion, dvs aldrig vara så fulla att det inte går att lägga i skräp. Klottersanering utförs inte
av servicenämnden utan av en sidoentreprenör.
Med anledning av det som har beskrivits ovan anser servicenämnden inte att en 24 timmars
städgaranti är nödvändig. Därför föreslår servicenämnden kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
Ordförande

Jan Olsson (S)
Nämndsekreterare

Josefin Haugthon
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

