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Yttrande

Diarienummer

Till

TN-2020-975

Medborgarförslagsställaren

Medborgarförslag - renhållningsåtgärder
Tekniska nämndens arbetsutskott har beslutat att lämna följande yttrande:
Yttrande

Tack för dina medborgarförslag rörande renhållning i staden. Det är positivt att medborgare
engagerar sig i renhållningsfrågor vilket tekniska nämnden anser vara frågor av största vikt
för att skapa en attraktiv och trygg stad. Vi besvarar dina förslag nedan.
1. Att uppsätta betydligt fler pantrör i hela kommunen och att eventuellt ha någon/några
avlönad/e (per timme) som kan tömma pantrören och på så sätt kunna få in allt aluminium
i kretsloppet igen.
Svar: Detta är ett arbete som redan pågår. Vi är i färd med att sätta upp nya soptunnor där
fler har pantrör.
2. Att i samma anda låta vanliga mataffärer ta emot även aluminiumburkar vilka det inte är
pant på och sedan försöka utverka i EU att ev. ha gemensamma pant-regler. Detta under
devicen att all aluminium skall återvinnas.
Svar: Detta ligger utom kommunal beslutanderätt och är något som måste beslutas om på
statlig- och EU-nivå.
3. Att anordna fimp-plockardagar för allmänheten och utrusta dem (ev med lånat material)
för att plocka fimpar (uteslutande) på förutbestämda platser. Att även informera om detta i
förhand.
Svar: Vi samarbetar med bland annat Håll Sverige Rent och samordnar olika
skräpplockningsdagar, vilket informeras om i förhand. I sommar längs med
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Ribersborgsstranden ska vi prova att ha stationer där besökare kan låna utrustning för att
kunna plocka skräp.
4. Att ta reda på var fimpar vanligtvis finns beläget någonstans i staden så att man kan veta
var det bäst behövs fria askkoppar som man då kan sätta upp. Kartlägga merparten av
fimparnas förekomst.
Svar: Detta är ett ständigt pågående arbete och stadens nya ”fimpzoner” där det även finns
gratis WiFi och möjlighet att ladda sin mobiltelefon är ett led i detta arbete.
5. Att uttryckligen förbjuda utspottande av tuggummin på marken i staden samt att ha en
plan på hur man ska ta bort alla tuggummin på marken. Kanske man kan ta hjälp av
allmänheten även där. Varför kan inte vissa privatpersoner få vara med under sommaren
och ta bort tuggummi-märken?
Svar: Just tuggummin är väldigt svåra att få bort när de väl blivit nedtrampade i marken
och där försöker vi med beteendeförändringskampanjer. Under våren 2020 ska vi vid
centralstationen i Malmö testa speciella tuggummibehållare för att undersöka om detta kan
öka benägenheten hos stadens invånare att kasta sina tuggummin i behållarna i stället för
på marken. Behållarna kommer vara rosa och tydligt uppsatta, dessutom är de tillverkade
av återvunna tuggummin.
6. Att ta fram (mer riktat åt producenterna kanske) ett papper eller något annat som säljs i
affärerna/pressbyråerna där tuggummi säljs och som man kan köpa till tuggummit för att
ha och lägga det i innan man slänger det i papperskorgarna.
Svar: Detta är förpackningsindustrins ansvar. Vi kan enbart bestämma vilka förpackningar
vi tillhandahåller vid våra egna evenemang.
7. Att vara med och uppmuntra uppladdningsbara batterier så att man så småningom kan fasa
ut små engångsbatterier. Denna kampanj kan drivas med alla som är för återvinningsbart
och de som jobbar med att begränsa engångsanvändningen av olika produkter till förmån
för flergångsbruk.
Svar: Miljökrav ställs på våra upphandlade entreprenörer, men tekniska nämnden eller dess
förvaltning, fastighets- och gatukontoret, kan inte påverka allmänheten generellt i frågan på
det vis som föreslås.
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