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Låt oss gemensamt arbeta för att minska
råttproblemet i våra stadsdelar!
Svar på skrivelse av Elvir Kazinic m.fl. (S)
Förvaltningens förslag till beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
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Sammanfattning
Elvir Kazinic m.fl. (S) har i en skrivelse framfört att Järva har
ökande problem med råttor. Skribenten vill se ett utökat samarbete
kring frågan och uppmanar förvaltningen att ta ett sammanhållande
ansvar för att genomföra föreslagna åtgärder.
Förvaltningen delar skribentens uppfattning om att det skett en
ökning av råttor i utemiljön. För att komma till rätta med bl.a.
skadedjur och nedskräpning bjöd stadsdelsdirektören in till ett möte
med berörda parter den 25 oktober 2018.
Förvaltningen kommer under 2019 fortsätta arbetet för att möta
utmaningarna i utemiljön. Bland annat ska förvaltningen fortsätta
samverkan och genomföra dialoger för att upprätta en åtgärdsplan
som syftar till att minska förekomsten av skadedjur. Förvaltningen
ska också installera nya skräpkorgar och genomföra
informationsinsatser för att minska nedskräpningen.
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Eftersom trafikkontoret har det övergripande uppdraget att utföra
bekämpning av skadedjur på allmän platsmark och fastighetsägare
ansvarar för soprum och miljöstugor översänder förvaltningen
skrivelsen till trafikkontoret och stadens bostadsbolag för
kännedom.
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Bakgrund
Elvir Kazinic m.fl. (S) har inkommit med en skrivelse om råttor i
utemiljön. Skrivelsen bifogas.
Ärendet
Elvir Kazinic m.fl. (S) har i en skrivelse framfört att Järva har
ökande problem med råttor och att besökare och boende upplever
det som skrämmande och skamligt. Skribenterna vill se följande
åtgärder:






Tydlig information till de boende om vad de kan göra och
inte får göra.
Verksamma medel mot råttorna.
Bra städning av utemiljön.
Hela och fungerande papperskorgar.
Grovsoprum och miljöstugor som hålls stängda.

Skribenten vill se ett utökat samarbete kring frågan och uppmanar
förvaltningen att ta ett sammanhållande ansvar för att genomföra
åtgärderna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen. Skrivelsen har
sänts till trafikkontoret och stadens bostadsbolag för kännedom.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen delar skribentens uppfattning om att det skett en
ökning av råttor i utemiljön. För att komma till rätta med bl.a.
skadedjur och nedskräpning bjöd stadsdelsdirektören in till ett möte
den 25 oktober 2018. På mötet deltog representanter från
förvaltningen, stadens bolag, trafikkontoret och fastighetsägare.
Mötet behandlade bland annat de åtgärder som skribenten föreslår.
Förvaltningen kommer under 2019 fortsätta arbetet för att möta
utmaningarna i utemiljön. I samverkan med fastighetsägare,
bostadsbolag och civilsamhället ska dialoger genomföras i syfte att
sprida kunskap och medvetenhet om hanteringen av hushållssopor
och källsortering. Utfallet från dialogerna ska ligga till grund för ett
åtgärdsprogram som syftar till att hålla rent och snyggt samt minska
förekomsten av skadedjur.

Låt oss gemensamt arbeta för att minska
råttproblemet i våra stadsdelar!

I syfte att minska nedskräpningen kommer förvaltningen under året
att ta fram en folder som på ett enkelt och tydligt sätt informerar om
skadedjur, källsortering och avfallshantering. Den ska spridas i
förskolor, familjehus och medborgarkontor. Förvaltningen planerar
även informationsinsatser för att tydliggöra stadens städgaranti.
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Därtill kommer förvaltningen att vidta andra åtgärder, t.ex.
installera fler smarta och solcellsdrivna skräpkorgar samt informera
och sprida kunskap om Tyck till-appen.
Eftersom trafikkontoret har det övergripande uppdraget att utföra
bekämpning av skadedjur på allmän platsmark och fastighetsägare
ansvarar för soprum och miljöstugor översänder förvaltningen
skrivelsen till trafikkontoret och stadens bostadsbolag för
kännedom.
Bilagor
Skrivelsen från Elvir Kazinic m.fl. (S)

Låt oss gemensamt arbeta för att minska
råttproblemet i våra stadsdelar!

