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Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om incitamentsystem för
fler goda gärningar av Malmöbor
STK-2019-370

Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande och därmed anses motionen
besvarad:
Sammanfattning

Tony Rahm och Johan Roslund har skrivit en motion om incitamentsystem för fler goda
gärningar av Malmöbor. Tekniska nämnden arbetar med en mängd olika informations- och
kommunikationsinsatser för att uppmärksamma och medvetandegöra konsekvenserna av
nedskräpning. Nämnden har även lyft särskilda initiativ där organisationer eller grupper
genomfört särskilda insatser för ett bättre Malmö. På malmo.se har tekniska nämnden en etjänst för felanmälan. Under 2018 kom 9 374 ärenden in.
Yttrande

Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens
allmänna platsmark och kvartersmark, men också av övrig mark i kommunens ägo, såsom
jordbruksmark, skogsmark, exploateringsmark, koloniområden etcetera. Genom skötsel och
förvaltning av dessa ytor får tekniska nämndens verksamhet återkommande både felanmälan
samt olika initiativ där allmänheten bidrar till en finare, renare och trevligare stad.
På malmo.se har tekniska nämnden en e-tjänst för felanmälan:
Exempel på saker som kan felanmälas via denna tjänst är, gatubelysning, trafiksignaler,
papperskorgar, snöröjning och halkbekämpning, skyltar, felparkering, offentliga toaletter,
stopp i brunnar, gator, vägar, cykelbanor, gångbanor och trottoarer med mera. Totalt kom 9
374 ärenden via internet under 2018 varav 6733 var felanmälningar och 2641 var synpunkter.
Tekniska nämnden arbetar med en mängd olika informations- och kommunikationsinsatser
för att uppmärksamma och medvetandegöra konsekvenserna av nedskräpning. Tekniska
nämnden har även lyft särskilda initiativ där organisationer eller grupper genomfört särskilda
insatser för ett bättre Malmö. Syftet är att sådana initiativ skapar förutsättningar för
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fungerande och tryggare stad. Nedskräpning lyfts i polisens trygghetsmätning som en av de
saker som bidrar till upplevd otrygghet.
Inom tekniska nämndens verksamhetsområde pågår även en mängd andra initiativ för att
arbete för ökad trygghet. Exempel på det är att tekniska nämnden har bistått polisen i arbetet
med att minska antalet målvaktsbilar. Infrastruktur för kameror på allmän plats har byggts ut,
buskar har klipps och belysningen har förbättrats på många platser.
Tekniska nämnden ser en mängd frågetecken kring införandet av ett incitamentssystem.
Exempel på sådana frågetecken är hur ett regelverk för poängsättning ska utformas samt hur
systemet kan administreras. De många goda exempel som finns i Malmö idag kan istället
lyftas fram med förhoppningen att ge goda effekter utan att skapa ett administrativt
belöningssystem.
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