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§8
Om nedskräpning i stadsmiljön
Skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén
(L) och Leif Kroon (KD)
Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning som
svar på skrivelsen
Ärendet

Förvaltningen arbetar ständigt med att upprätthålla en god
kvalité på renhållningen i stadsdelen.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 31augusti 2016.
Dnr 607-2016-1.2.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Birgitta
Sevefjord (V) lämnade ett särskilt uttalande. Michelle Jangmyr
(Fi) ställde sig med sitt ersättaryttrande bakom uttalandet.
Söders parker är våra gemensamma vardagsrum. Det är viktigt
att de är rena och snygga och att de känns välkomnande för alla.
Det är ett område där det krävs ett brett och idogt arbete. Under
lång tid. Därför är det olyckligt om frågan om nedskräpning
reduceras till ett tillfälle att plocka politiska poänger.
2011 skärptes lagen i miljöbalken vid nedskräpning på offentlig
plats. Den som lämnar en snabbmatsförpackning, läskburk eller
engångsgrill efter sig riskerar sedan dess 800 kronor i böter. Det
var en reform som lanserades med buller och bång. Det var
lösningen på problemet med nedskräpning. Fem år senare
tvingas vi konstatera att verkligenheten nog är mer komplicerad.
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I sin skrivelse påstår M, L och Kd att vi ”…sedan tillträdet sänkt
ambitionerna för klotter och nedskräpning i Stockholms stad”.
När det gäller klotter skriver förvaltningens i sitt svar i ärende 9
Om stadens 24 – timmarsgaranti att staden har samma höga
måluppfyllelse som tidigare. Vad gäller städningen i parkerna,
som är den fråga vi rår över själva på Södermalm, har vi efter
valet satsat på fler och bättre papperskorgar,
återvinningsstationer för engångsmaterial. Stora insatser har
gjorts av sommarjobbare och förvaltningen har jobbat med att
effektivisera den löpande städningen.
Vi känner därför inte igen oss i den bild som målas upp i
skrivelsen. Är det möjligt vill vi gärna se de fakta som bekräftar
våra sänkta ambitioner?
Vi tror också att det är viktigt med en bred approach. Rent och
snyggt i parkerna innefattar fler saker än att bara städa. Vi har
skapat attraktivare parker (dansbana, bastu och stadsodling för
att ta några av våra satsningar). Men vi behöver också vässa
arbetet med att påverka attityder (Söderandans arbete,
sommarjobbande unga och städkampanjen för att peka på ett par
saker som redan görs)
I det sistnämnda fallet skulle vi vinna oerhört mycket om hela
nämnden agerade tillsammans. Vi vill därför bjuda in alla
oppositionspartier i nämnden till ett samarbete där vi
gemensamt jobbar för ett renare, tryggare och mer välkomnande
stadsdelsområde.
Särskilt uttalande

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Anne-Lie Elfvén (L)
lämnade ett särskilt uttalande. Fredrik Lindstål (C) ställde sig
bakom uttalandet.
Om nedskräpning i stadsmiljö
Förvaltningen har på ett tydligt sätt redovisat det arbete man gör
för att hantera nedskräpningen på Södermalm. Städningen i det
offentliga rummet har förbättrats avsevärt de senaste fem åren.
Trenden för ett renare Södermalm är positiv.
Vad gäller sophantering och återvinning ur ett klimat- och
hållbarhetsperspektiv är trenden tyvärr inte lika positiv. Det
finns en stark vilja att göra rätt för sig men infrastrukturen för en
miljövänlig sophantering lyser med sin frånvaro. Och någon
justering för det ökade besökstrycket som Stockholm glädjande
nog upplever tycks antalet återvinningsstationer och möjligheter
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för att gagna källsortering och återvinning i det offentliga
rummet minska i sin omfattning.
Vi föreslår därför att:
-

Öka antalet återvinningsstationer
Möjliggöra för ökad källsortering i stadens sopkorgar
Göra pantrör obligatoriska
Skapa tydligare lösningar för hantering av farligt avfall
stadskomposter
Flerspråkig information vid sopkorgar och
återvinningsstationer
Ta bättre hänsyn till personer med funktionsnedsättning vid
placering och utformning av återvinningsstationer.
Främja och skapa möjligheter för mindre entreprenörer och
lokala företag att erbjuda tjänster inom renhållning.

Återbruk
Vidare föreslår vi att staden bör undersöka olika former av
återbruk. På flera av våra återvinningscentraler finns idag finns
idag containrar där privatpersoner kan ställa in de föremål man
annars kastat. Exempelvis möbler, elektronik, böcker och
lampor. Således förlängs tingens livscykel och det ekologiska
fotavtrycket krymper.
Liknande initiativ bör således göras i staden. Vi ser gärna att
Södermalm tar på sig ledartröjan här och installerar platser för
återbruk.
Fredrik Lindstål (C)
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§9
Om stadens 24-timmarsgaranti för klotter
Skrivelse från Anne-Lie Elfvén (L)
Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.
Ärendet

Förvaltningen redovisar aktuella uppgifter för uppfyllelse av 24timmarsgarantin som visar att den vid senaste
sammanställningen låg på den nivå som gällde 2014, 98 procent.
Trafikkontoret ansvarar för all klottersanering på stadens
anläggningar vilket innebär att förvaltningen inte har några
särskilda möjligheter att påverka mål-uppfyllelsen.
Förvaltningen bidrar dock ständigt med att anmäla klotter som
kommer till förvaltningens kännedom. I stadsdelsnämndens
avtal med upphandlad parkskötselentreprenör finns också ett
krav att entreprenören ska anmäla klotter på stadens
anläggningar.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 31 augusti 2016.
Dnr 344-2016-1.2.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Anne-Lie Elfvén (L) och Christoffer Järkeborn m.fl. (M)
lämnade ett särskilt uttalande.
Vi vill börja med att tacka förvaltningen för svaret. Vi kan se att
det är väldigt fina siffror vad gäller måluppfyllelsen och det är
glädjande. Vi noterar dock också att antalet anmälningar ökar
väldigt kraftigt. Här menar vi att det krävs åtgärder från
förvaltningen i samverkan med trafikkontoret för att minska
förekomsten av klotter. Det ökade klottret, i kombination med
exempelvis den otrygga situationen i Tantolunden, bidrar till att
öka otryggheten på Södermalm, och det är vi alla mån om att
undvika.

