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§ 27
Övriga frågor
Skrivelse om att utreda möjligheten att använda s.k.
nudging för att förbättra renhållning och trivsel i våra
parker.
Dnr 688-2018-1.2.1.
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till
stadsdelsförvaltningen för beredning.
Uppdrag att utreda möjligheten att använda s.k. nudging
för att förbättra renhållning och trivsel i våra parker och att
förvaltningen aktivt försöker få medborgarna engagerade i
detta arbete

Anders Göransson (S) m.fl. , Anna-Klara Müntzing (MP) m.fl.
Birgitta Sevefjord (V) m.fl., Djuna Jangmyr (Fi)
Nudging innebär den ”knuffa” folk i rätt riktning, att få dem att
göra rätt från början. Konkret kan det handla om att erbjuda
mindre lunchtallrikar för att minska matsvinn eller att införa ett
streck i en cykelbana som ska leda cyklisterna till
cykelparkeringen.
Fler exempel hittar ni här: Detta är nudging - inslag från SVT
(https://www.svt.se/nyheter/detta-ar-nudging)
och Nudging med duvor gav färre fimpar - ett ex. från Göteborg
(http://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/pressreleases/n
udging-med-duvor-gav-faerre-fimpar-2384395).
Inspiration för mindre engångsmaterial och att använda
återvinningskärlen är exempel på nudgingbehov i våra parker.
Genom hela mandatperioden har Söderborna bidragit med
konstruktiva förslag för att utveckla stadsmiljön. Vi är därför
övertygade om att de kan bidra med goda förslag också när det
gäller nudging, inte minst en svensk term för företeelsen
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§ 27 forts.
Övriga frågor
Skrivelse om att utreda möjligheten att använda s.k.
nudging för att förbättra renhållning och trivsel i våra
parker.
Dnr 689-2018-1.2.1.
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till
stadsdelsförvaltningen för beredning.
Skrivelse om åtgärder mot cykelstölder

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L),
Fredrik Lindstål (C), Leif Kroon (KD)
Enligt redovisning av anmälda brott från Brottsförebyggande
rådet (Brå) har antalet cykelstölder på Södermalm ökat de
senaste åren. I maj i år anmäldes 246 cykelstölder på
Södermalm, mot 125 för tre år sedan och 146 för ett år sedan.
En stulen cykel kan innebära ekonomisk skada, men det skapar
också andra problem för den som drabbas. Inte minst skapar det
otrygghet och bristande tillit för samhället i stort.
Mot denna bakgrund önskar vi att förvaltningen återkommer
med redovisning av tänkbara åtgärder inom
stadsdelsförvaltningens kompetens som kan verka
brottsförebyggande mot cykelstölderna på platser där många
stölder sker.
FAKTA
Antal cykelstölder på Södermalm
Maj 2018: 246
Maj 2017: 146
Maj 2016: 147
Maj 2015: 125
Maj 2014: 165
Maj 2013: 123
Maj 2012: 164
Maj 2011: 129
Maj 2010: 132
Maj 2009: 152
Maj 2008: 114
Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)

