Trafikkontoret
Stadsmiljö

Handläggare
Richard Hultman
08-508 262 31
Tommy Tuvunger
08-508 278 76

Tjänsteutlåtande
Tjänsteutlåtande
Dnr
DnrT2017-00937
T2017-00937
Sida 1 (3)
2017-04-18

Till
Trafiknämnden
2017-06-15

Effektiv bekämpning av råttor. Motion (2017:9)
från Patrik Silverudd (L) och Joar Forsell (L). Svar
på remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Trafiknämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar
på remissen från kommunstyrelsen.
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Sammanfattning
Trafikkontoret har fått motionen (2017:9) om effektiv bekämpning
av råttor på remiss. Kontoret framhåller att skadedjursbekämpning
är en fortsatt prioriterad verksamhet inom kontoret.
Remissen
Kommunstyrelsen har remitterat motionen (2017:9) om effektiv
bekämpning av råttor till trafiknämnden för svar senast den 7 juli.
Motionen är författad av Patrik Silverudd och Joar Forsell, båda (L).
Trafikkontoret
Stadsmiljö
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 262 68
Växel 08-508 272 00
susanne.a.pettersson@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Av motionen framgår i huvudsak följande. Det finns anledning att
befara att antalet råttor i staden ökar, vilket bekräftas av statistik
från Anticimex som visar att antalet råttsaneringar inom staden har
ökat. En ökad population råttor kan medföra en rad problem såsom
bl.a. skador på el- och vattenledningar, smittspridning, dålig lukt
och en allmän känsla av otrygghet och obehag.
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Kemikalieinspektionens regler kring bekämpningsmedel har
förändrats. Det har inneburit att staden har sökt, och beviljats,
dispens från de nya reglerna för att kunna fortsätta använda det
sedan länge använda preparatet Racumin för
skadedjursbekämpning.
Mot bakgrund av detta föreslås att kommunfullmäktige beslutar:





Att ta fram ett övergripande råttbekämpningsprogram för hela
staden
Att det i ovanstående program ska ingå riktlinjer för hur stadens
papperskorgar kan råttsäkras
Att det i ovanstående program kopplas en informationskampanj
om korrekt hantering av matavfall
Att kommunfullmäktige beslutar att, om inte fullgott alternativ
till råttbekämpningsmedel finns tillgängligt i maj, söka fortsatt
dispens för det bekämpningsmedel vars nuvarande dispens löper
ut i maj

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsmiljöavdelningen på trafikkontoret.
Trafikkontorets synpunkter
Trafikkontoret vill framhålla att skadedjursbekämpning är en
fortsatt prioriterad verksamhet inom kontoret. Utöver det anför
kontoret följande.
Stadens ansvar för skadedjursbekämpning regleras i miljöbalken.
Enligt miljöbalken är det miljö- och hälsoskyddsnämnden som
utövar tillsyn över fastighetsägare eftersom fastighetsägaren har
ansvar att förebygga förekomst av skadedjur inom sin fastighet. På
allmän platsmark sköter trafikkontoret bekämpningen av skadedjur.
Med anledning av stadens delegationsordning arbetar trafikkontoret
sedan lång tid systematiskt med att bekämpa råttor och andra
skadedjur på allmän plats. Sedan flera år är bekämpningsinsatserna
upphandlade och utförs av en entreprenör. Entreprenören utarbetar
enligt avtalet en handlings- och produktionsplan som tydligt visar
hur bekämpningsinsatserna genomförs. Med ledning av
kommunfullmäktiges budget 2016 har kontoret ytterligare
prioriterat arbetet mot skadedjur.
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Skadedjursbekämpningen behöver utföras av många aktörer
gemensamt, där framförallt fastighetsägare, restaurangägare och
andra näringsidkare har en central roll i arbetet. Med anledning av
det samverkar kontoret med fastighetsägarföreningen genom att
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anordna gemensamma informationsträffar och skriftlig information
riktad till enskilda fastighetsägare.
Kontoret har också, som skribenterna påpekar, ansökt och erhållit
dispens från Kemikalieinspektionen, för användande av
bekämpningsmedlet Racumin. Eftersom kontoret bedömer att det
idag inte finns fullgod ersättning för Racumin och dispensens är
tidsbegränsad till våren 2017 kommer kontoret göra en förnyad
dispensansökan under sommaren.
Kontoret arbetar också med andra metoder för att bekämpa
skadedjur. Bland annat har stadens papperskorgar av modellen ”big
belly” försetts med betesstationer som är preparerade med
bekämpningsmedel. Kontoret arbetar också med information
gentemot stadens invånare för att tydliggöra deras ansvar i
renhållningsarbetet, i synnerhet inför stundande ”picknicksäsong”.
Trafikkontorets förslag
1. Trafiknämnden godkänner kontorets förslag till svar på motion
angående effektiv bekämpning av råttor.
Slut
Bilagor
Motion 2017:9 om effektiv bekämpning av råttor
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