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Tekniska nämnden
§ 43

Motionssvar - Införande av ”Skräpdykets dag” (TN18/72)
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att motionen ska anses besvarad.

Sammanfattning
Detta ärende behandlar en motion om införandet av ”Skräpdykets dag” inom Ekerö
kommun. Kontoret har genom driftavtalet en årlig besiktning av kommunens
samtliga badplatser och Tappströmskanalen där botten rensas från skräp och annat
som är skadligt för miljön och där det finns risk för personskador.
Beslutsunderlag
 Motion - Införande av Skräpdykets dag
 §133 KSau Motion för överlämning - Införande av Skräpdykets dag
 Motionssvar - Införandet av Skräpdykets dag
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion
(180619)

Motion gällande införande av ”Skräpdykets dag”
Varje vår deltar Ekerö kommun i ”Vi Håller Rent ”, Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt
om i Ekerö plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp – både för att göra
sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. År 2017 deltog hela 3 396 barn
och vuxna från 34 olika enheter, mest förskolor och skolor men även ett par föreningar och några
privatpersoner. Skräpplockning med barn är en pedagogisk aktivitet. Syftet är inte att barnen ska
städa och hålla rent, utan att lära sig att inte skräpa ner. Skräpplockningen ger också massor av
möjligheter att prata om avfall, återvinning, konsumtionssamhället och begrepp som hållbarhet och
cirkulär ekonomi. Det är också ett tillfälle att prata om vems ansvar det är att det ligger skräp i
naturen och varför människor slänger skräp. Socialdemokraterna vill gärna utöka samarbetet med
Håll Sverige rent genom att lägga till ”Skräpdykets dag” som årlig aktivitet. Mälaren förser idag ca 3
miljoner människor med dricksvatten. Under ”Skräpdykets dag” städar man Mälarens botten
tillsammans med dykare och hjälper på så sätt till att säkra att vår sjö förblir en bra dricksvattentäkt
även i framtiden.

Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
Att ge miljönämnden i uppdrag att utöka samarbetet med Håll Sverige Rent med
”Skräpdykets dag”
Socialdemokraterna genom
Elisabeth Palm

Petra Hammar

Sammanträdesprotokoll
2018-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 133

Motion för överlämning - Införande av ”Skräpdykets dag” (KS18/128)
Beslut
Motionen överlämnas till Tekniska nämnden för beredning.
_____
Beslutsunderlag
 §91 KF Motion - Införande av ”Skräpdykets dag”
 Motion - Införande av ”Skräpdykets dag”
Expedieras till
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-03-203

Kersti Burm
Utemiljöförvaltare
kersti.burm@ekero.se

Tekniska nämnden

Motionssvar införande av ”Skräpdykets dag”
Dnr TN18/72
Förslag till beslut
Motionen anses behandlad.
Sammanfattning av ärendet
Detta ärende behandlar en motion om införandet av ”Skräpdykets dag” inom Ekerö
kommun. Kontoret har genom driftavtalet en årlig besiktning av kommunens
samtliga badplatser och Tappströmskanalen där botten rensas från skräp och annat
som är skadligt för miljön och där det finns risk för personskador.
Beslutsunderlag
Motionssvar Teknik- och Exploateringskontoret 2019-03-18
Motion av Elisabeth Palm (S), Petra Hammar (S) 2018-06-19
Ärendet
Tekniska nämnden har erhållit en motion från kommunfullmäktige angående
behovet av att införa ”Skräpdykets dag”. Kontoret medverkar regelbundet i
kampanjer inom ramen för stiftelsen, Håll Sverige Rent. Mestadels genom att det
skräp som insamlas genom olika skolor/barns försorg omhändertas och bortforslas.
Inom Håll Sverige Rent genomförs även, runt om i Sverige, som ett led även i ”
Skräpdykets dag”.
Motionens förslag om att införa Skräpdykets dag och att ge större förståelse för barn
om vad som faktiskt hamnar på botten är bra men det görs redan idag åtgärder där
skolor har bjudits in för att vara med. Kontorets bedömning är att en utökad aktivitet
inte är nödvändig utan istället fokusera på att bibehålla det höga fokus som Håll
Sverige rent-kampanjen har i kommunens skolor och hos allmänheten.
Skräpdykets dag har begränsad deltagarmöjligheter då dykning kräver certifiering
och där säkerheten är ett krav.
Kommunen rensar årligen de 8 kommunala badplatserna samt delar av
Tappströmskanalen från skräp och annat som är skadligt för miljön samt fara för
personskador.

2019-032023

I det nuvarande driftavtalet som togs i oktober 2016 så ska de kommunala badplatser
rensas årligen innan badsäsongen öppnar den 15 maj och då rensas botten från skräp
och föremål som kan anses vara skadligt för miljön och där det finns risk för
personskador. Under säsongen görs vissa genomgångar av botten för att säkerställa
att det inte finns föremål som kan var till skada badgästerna. Rensning och
säkerställande av botten vid badplatserna och Tappströms kanalen har en
driftskostnad på cirka 200 000kronor/år.
Områden där vi har fått flest synpunkter på nedskräpning av botten är vid
Tappströms kanalen och kommunen gästhamnsbrygga där det är mycket aktivitet
från tidig vår till sen höst.
Det finns stora vattenområden där kommunen inte är fastighetsägare och där
skötselansvaret normalt ligger hos annan part. Det har dock förekommit att
kommunen genomfört insatser där det funnits betydande risker för föroreningar av
vattenskyddsområdet för Östra Mälaren.
Kontorets bedömning är att problemet är betydligt större än Skräpdykets dag och där
kommunen bör ta fram en handlingsplan för hantering av nedskräpning inom
vattenområden. Vidare så finns det ingen lokal dykarklubb som kan medverka vid ett
eventuell införande av Skräpdykets dag.
Teknik- och Exploateringskontoret har för avsikt att under 2019 gå ut med en
ramavtalsupphandling rörande sjö- och hamnarbeten där rensning och upptagning
av båtvrak & annat bråte kan finnas med. Ett genomförande och rensning är dock
bland annat beroende av budgetmedel. Det är f n oklart om omfattningen och till
vilken nivå en sådant arbete kan uppgå till.
Sammanfattande bedömning
Idag rensas en viss del av kommunens vattenområde och en utökning av aktiviteten
är kostsam. Kontorets bedömning är att den föreslagna utökade aktiviteten inte får
den önskade effekten och att medel bör användas mer effektivt.
Som information bör även nämnas att Håll Sverige Rent överväger att ta bort
kampanjen ”Skräpdykets dag” pga. höga kostnader.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Jonas Orring
Chef Teknik- och exploateringskontoret

Kersti Burm
Utemiljöförvaltare

