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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-04-29

§ 160

Dnr 2020KS631

Svar på motion om Håll Sverige Rent-dagen
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation
Roland Jonsson (MP), Robert Langholz (S), Patrik Linde (S) och Ulla-Karin Johansson (S)
reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till kommunstyrelsen
remittera motion från Monica Bengtsson (S), Lena Fredriksson (S) och Oskar Sköld (S) om
Håll Sverige Rent-dagen. Motionärerna föreslår att Härryda kommun blir en aktiv del av Håll
Sverige Rent-dagen genom att bidra till arbetet genom att tillse att det finns insamling av det
upplockade skräpet. Vidare föreslår motionärerna att Härryda kommun bidrar till att sprida
information om dagen och den aktivitet som kommunen planerar att genomföra.
Härryda kommun genomför redan liknande aktiviteter på området. Kommunen är bland annat
aktiv i Håll Sverige Rents kampanj Skräpplockardagarna samt i Städa Sveriges satsning
RenovaRöjet. Förvaltningen gör bedömningen att kommunen redan uppfyller de mål som
Håll Sverige Rent-dagen syftar till att uppnå och föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 31 mars 2021
Motion om Håll Sverige Rent-dagen

Förslag till beslut på sammanträdet
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen, i
enlighet med förvaltningens förslag, föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller
motionen.

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-04-29

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner at kommunstyrelsen bifaller Per
Vorbergs förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och
en röstade framgår av omröstningslista 4.

Paragrafen är justerad
---------------------

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-04-29

Voteringslista: § 160
Ärende: Svar på motion om Håll Sverige Rent-dagen, 2020KS631
Omröstningslista 4
Ja

Ledamot

Nej

Avstår

X
X

Per Vorberg (M), ordförande
David Dinsdale (L), vice ordförande
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande
Grim Pedersen (M), ledamot
Kersti Lagergren (M), ledamot
Mikael Johannison (M), ledamot
Håkan Eriksson (KD), ledamot
Martin Tengfjord (SP), ledamot
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot
Robert Langholz (S), ledamot
Roland Jonsson (MP), ledamot
Peter Arvidsson (SD), ledamot
Tony Wahl (C), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

Page
Page520
3 ofof3600

4

0

TJÄNSTESKRIVELSE
Utvecklingsfunktionen
Anna Svensén Burgman
Kommunstyrelsen

Datum
2021-03-31

Diarienummer
2020KS631 008

Svar på motion om Håll Sverige Rent-dagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till
kommunstyrelsen remittera motion från Monica Bengtsson (S), Lena
Fredriksson (S) och Oskar Sköld (S) om Håll Sverige Rent-dagen.
Motionärerna föreslår att Härryda kommun blir en aktiv del av Håll Sverige
Rent-dagen genom att bidra till arbetet genom att tillse att det finns
insamling av det upplockade skräpet. Vidare föreslår motionärerna att
Härryda kommun bidrar till att sprida information om dagen och den
aktivitet som kommunen planerar att genomföra.
Härryda kommun genomför redan liknande aktiviteter på området.
Kommunen är bland annat aktiv i Håll Sverige Rents kampanj
Skräpplockardagarna samt i Städa Sveriges satsning RenovaRöjet.
Förvaltningen gör bedömningen att kommunen redan uppfyller de mål som
Håll Sverige Rent-dagen syftar till att uppnå och föreslår att motionen
avslås.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 31 mars 2021
Motion om Håll Sverige Rent-dagen

Ärendet
Håll Sverige Rent är en ideell, obunden stiftelse som grundades 1983 av
Naturvårdsverket och Returpack. Genom att samla kunskap och ta fram
konkreta verktyg för kommuner, skolor och företag arbetar Håll Sverige
Rent för att skapa insikt och förståelse för hur nedskräpningen påverkar
människa och miljö.
Håll Sverige Rent-dagen infaller i september varje år, samma dag som
World Cleanup Day då människor över hela världen går ut och plockar
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skräp. Håll Sverige Rent-dagen riktar sig till allmänheten och vem som helst
kan anmäla sitt deltagande.
Kommuner kan bli medlemmar i nätverket Håll Sverige Rent-kommun för
att få stöd i arbetet mot nedskräpning. Medlemsavgiften för deltagande i
nätverket är baserat på kommunens storlek. För Härryda kommun skulle
medlemsavgiften bli 15 500 kr/år (exkl. moms). För att delta under Håll
Sverige Rent-dagen eller någon annan av Håll Sverige Rents kampanjer
krävs dock inget medlemskap. Deltagandet är kostnadsfritt.
Skräpplockardagarna
Härryda kommun genomför varje vår Skräpplockardagarna som är Håll
Sverige Rents kampanj där barn och unga lär sig om nedskräpning och
plockar skräp tillsammans. Förra året deltog över 600 000 barn och unga
runtom i hela landet och över 4 000 i Härryda kommun. 2018 kom Härryda
kommun på fjärde plats i regionen sett till flest antal deltagare då över 5 000
barn och unga var ute och plockade skräp. Kampanjen drivs av Håll Sverige
Rent och ingår i initiativet Hållbarhet på schemat.
Alla förskolor, skolor och barn- och ungdomsföreningar i Härryda kommun
har möjlighet att delta i kampanjen. Anmälan är öppen 1 mars - 31 maj för
2021 och verksamheten väljer själv när under terminen och i vilket område
de vill plocka skräp. Kommunen tillhandahåller kostnadsfritt
skräpplockarmaterial i form av skräppåsar och plockhandskar till alla
anmälda barn- och ungdomsverksamheter. Det skräp som samlas in kan
återvinnas på en återvinningsstation eller lämnas på kommunens
återvinningscentral. Driftenheten mark och anläggningar bistår vid
skrymmande eller svårplockade föremål.
Även företag, privatpersoner och övriga föreningar är välkomna att delta i
kampanjen och kan använda valfria sopsäckar, alternativt köpa
skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent.
Städa Sverige
Sedan 2020 medverkar Härryda kommun även i satsningen ”RenovaRöjet”
tillsammans med idrottens miljöorganisation Städa Sverige och Renova.
Drygt 140 idrottsungdomar och ledare runt om i kommunen utbildades i
hållbarhet och hjälptes åt att samla skräp. Härryda kommun är medfinansiär
av Städa Sverige och bidrar med en årsavgift på 35 300 kr samt är delägare
av Renova tillsammans med nio andra kommuner inom Göteborgsregionen.
Förvaltningens bedömning
Härryda kommun genomför redan liknande aktiviteter på området.
Kommunen är bland annat aktiv i Håll Sverige Rents kampanj
Skräpplockardagarna som infaller på våren samt i Städa Sveriges satsning
RenovaRöjet på hösten. Förvaltningen gör bedömningen att de kampanjer
som kommunen redan engagerar sig i ger bra effekt, verkar
kunskapshöjande och medvetandegör frågor om nedskräpning.
Kampanjerna uppfyller även ett pedagogiskt syfte då de vänder sig till barnoch ungdomsverksamheter. Håll Sverige Rent-dagen vänder sig inte
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specifikt till kommuner utan marknadsförs till allmänheten. Förvaltningen
gör bedömningen att kommunen redan uppfyller de mål som Håll Sverige
Rent-dagen syftar till att uppnå och föreslår att motionen avslås.

Peter Lönn
Kommundirektör

Birgitta Flärdh
Utvecklingschef
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HÄRR YDA KOMM UN
Kommunstyrelsen

2020 -10- 1 5

-TIET
Motion
Häll Sverige rent dagen

Värt jordklot mär inte bra. För närvarande sä utsätter vi vär planet för prövningar som
hotar att utrota hela mänskligheten. Vi har mänga milj~problem som vi mäste lösa.
Vi har naturligtvis den globala uppvärmningen och dess problematik. Vi har ocksä
problem med övergödning och utdöende hav och sjöar.
Vi har problemet med allt skräp i form av plast som hamnar i vara sjöar och vattendrag
och sedan hamnar i hav och förstör livsvillkoren für vara fiskar och vattenlevande djur.
Nyligen släpptes en rapport om att det 2050 kommer att finnas mer plast än fisk i vara
hav. Detta är en skrämmande bild som vi mäste göra nägot ät.
Det gäller alltid att starta i det lilla och bygga vidare mot den sto ra förändringen. Vi
tycker därför att vi borde uppmärksamma Häll Sverige Rent-dagen som infaller den
tredje lördagen i september varje är och är en del av World Cleanup Day dä människor
över hela världen gär ut och plockar skräp.
Denna insats hindrar plast frän att hamna i havet och sjöarna.
Vi Socialdemokrater vill därför att:
•
•

Härryda kommun blir en aktiv del av Häll Sverige Rent-dagen genom att hidra till arbetet
genom att tillse att det finns insamling av det upplockade skräpet.
Bidrar till att sprida information om dagen och den aktivitet som kommunen planerar att
genomföra.

För Socialdemokraterna:

±e.=

dé• hl4.

Lena Fredriksson

Oskar Sköld
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