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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen 2016-0616 i uppdrag att bereda en skrivelse från Christoffer Järkeborn
m.fl.(M), Anne-Lie Elfvén (L) och Leif Kroon (KD) om
nedskräpning i stadsmiljön.
I skrivelsens önskas svar på följande frågor:
1. Vad finns det för konkreta planer på att komma tillrätta med
nedskräpning och klotter på Södermalm.
2. Är behovet av papperskorgar i stadsdelens parker och offentliga
rum i fullgod överensstämmelse med det skräptryck som uppstår
eller ser stadsdelsförvaltningen behov av fler skräpkorgar.
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Förvaltningen arbetar ständigt med att upprätthålla en god kvalité
på renhållningen i stadsdelen. Bland annat sker ett kontinuerligt
arbete med entreprenören för att effektivisera renhållningsarbetet.
Som exempel har under 2016 ett nytt arbetssätt genomförts, efter
förslag från förvaltningen. Trafikkontoret ansvarar för all
klottersanering på stadens anläggningar. Stadsdelsförvaltningen
bidrar på olika sätt med att till trafikkontoret anmäla klotter som
uppkommit. I parkskötselavtalet ingår också att entreprenören ska
anmäla upptäckt klotter till driftscentralen. När det gäller behovet
av papperskorgar och hur det kan tillgodoses redovisar
förvaltningen olika åtgärder. Sammantaget möjliggör dessa insatser
att förvaltningen kan möta det skräptryck som uppstår.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen 2016-0616 i uppdrag att bereda en skrivelse från Christoffer Järkeborn
m.fl.(M), Anne-Lie Elfvén (L) och Leif Kroon (KD) om
nedskräpning i stadsmiljön.
Skrivelsen bifogas som bilaga 1.
Ärendet
Skrivelsens författare anger att problemet med nedskräpning, klotter
och att inte papperskorgarna töms har förvärrats. Det framförs
vidare i skrivelsen att det är anmärkningsvärt att anmälningarna i
staden har ökat samtidigt som stockholmarnas betyg över
renhållningen har sjunkit.
I skrivelsen önskas svar på följande frågor:
1. Vad finns det för konkreta planer på att komma tillrätta med
nedskräpning och klotter på Södermalm.
2. Är behovet av papperskorgar i stadsdelens parker och
offentliga rum i fullgod överensstämmelse med det
skräptryck som uppstår eller ser stadsdelsförvaltningen
behov av fler skräpkorgar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsdelsdirektörens stab inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
den 13 september, i pensionärsrådet den 12 september och i rådet
för funktionshindersfrågor den 13 september 2016.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen arbetar ständigt med att upprätthålla en god kvalité
på renhållningen i stadsdelen. Stadsdelsnämnden har kontrakterat
Peab -drift och underhåll AB som entreprenör för renhållningen. I
entreprenörens åtaganden gäller följande:
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Entreprenören skall utföra renhållningsåtgärder enligt fastlagda
frekvenser. Frekvenserna är uppdelade i fem olika skötselnivåer.
Stadsdelens parker delas sedan upp i de olika skötselnivåerna, vilket
innebär att vissa parker städas sju gånger per vecka medan andra
parker städas endast en gång per vecka. De fasta kostnaderna för
renhållningen uppgår till 5,7 mnkr. Städfrekvenserna redovisas i
bilaga 2.
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Det tillförs också extrastädning under sommarperioden för att möta
den ökande belastningen under denna tid. Extrastädning utförs från
april till första oktober. Extrastädningen utförs efter klockan 20.00 i
parkerna. Under 2015 förlängdes extrastädningen ytterligare en
månad. Kostnaden för extra städningen från april till oktober är
budgeterad till 2,7 mnkr. I bilaga 3 redovisas de parker som städas
efter klockan 20.00.
Stadsdelsförvaltningen arbetar kontinuerligt med entreprenören för
att arbetet med renhållningen skall ske på ett så effektivt sätt som
möjligt för att uppnå bästa resultat.
Under 2016 har ett nytt arbetssätt genomförts, efter förslag från
förvaltningen. Stadsdelsområdet delas upp i mindre områden, i så
kallade tårtbitar. I varje område avsätts ett antal personer som sköter
sin bit. Syftet är att personalen har ansvaret för sin del och att
områdena är mindre och mer överskådliga. Arbetssättet skall
utvärderas för att se om förändringen genererar en kvalitetshöjning
av städningen.
Att skapa och arbeta med attitydförändringar är viktigt. I
stadsdelsområdet ordnas årligen städkampanjer omkring vecka 17.
Föreningar skolor och medborgare deltar i städningen. 2016 deltog
sex skolklasser och sjöstadsscouterna. Under sommarperioden har
även förvaltningens feriearbetare deltagit i städningen.
Trafikkontoret ansvarar för all klottersanering på stadens
anläggningar. Stadsdelsförvaltningen bidrar på olika sätt med att till
trafikkontoret anmäla klotter som uppkommit. I stadsdelsnämndens
kontrakt med upphandlad entreprenör finns ett skallkrav att
entreprenören skall anmäla klotter på stadens anläggningar.
Förvaltningens tjänstemän på stadsmiljöenheten anmäler också
ständigt in upptäckt klotter till trafikkontoret.
För att upprätthålla god kvalité på städningen fodras att det finns
tillräckligt med papperskorgar i parkerna. I stadsdelens parker finns
idag cirka ettusen fasta papperskorgar. Under sommarperioden
ställs ut ytterligare ett hundratal sommarkorgar i parkerna. Arbetet
med att förnya och placera ut fler papperskorgar pågår ständigt.
Under 2016 har nittioen stycken nya skräpkorgar placerats ut, varav
tjugofem i Hammarby Sjöstad. Det viktiga är att alla skräpkorgar
töms. I entreprenadkontraktet är inskrivet att inga överfulla
skräpkorgar får finnas i parkerna oavsett städfrekvens.
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Under förutsättning att förvaltningen får nödvändiga medel för
reinvesteringar kommer dessutom stadsdelsområdet att
kompletteras med nya papperskorgar varje år, som ersättning för
uttjänta eller där det behövs större papperskorgar. Sammantaget
möjliggör dessa insatser att förvaltningen kan möta det skräptryck
som uppstår.
Bilagor
1. Skrivelse om nedskräpning i stadsmiljön av Christoffer
Järkeborn m.fl.(M); Anne-Lie Elfvén; och Leif Kroon (KD)
2. Städfrekvenser, fasta kontraktet
3. Städfrekvenser, extrastädning
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