Södermalms stadsdelsförvaltning
Stadsmiljöavdelningen

Handläggare
Mats Christenson
Telefon: 08-508 12 201

Tjänsteutlåtande
Dnr 688-2018-1.2.1.
Sida 1 (3)
2019-01-28

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
2019-02-21

Utreda möjligheten att använda s.k. nudging för
att förbättra renhållning och trivsel i våra parker
Svar på skrivelse av Anders Göransson (S) m.fl., Anna-Klara
Müntzing (MP) m.fl, Birgitta Sevefjord (V) m.fl. och Djuna
Jangmyr (Fi)
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
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stadsdelsdirektör

Kenneth Kempendahl
avdelningschef

Sammanfattning
2018-06-19 gav Södermalms stadsdelsnämnd
stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bereda en skrivelse av Anders
Göransson (S) m.fl., Anna-Klara Müntzing (MP) m.fl., Birgitta
Sevefjord (V) m.fl. och Djuna Jangmyr (Fi) om att utreda
möjligheten att använda så kallad nudging för att förbättra
renhållning och trivsel i våra parker.
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Förvaltningen gör bedömningen att nudging mest lämpar sig i det
förebyggande arbetet med att erhålla renare parker. Under
sensommaren 2018 har förvaltningen på prov målat fotspår på
plattytorna som leder fram till några skräpkorgar på tre platser på
Södermalm. Vidare har ommålning av säckställningarna för skräp
som ställs ut sommartid påbörjats. Detta görs i en grön nyans som
ska underlätta för parkbesökarna att upptäcka en skräpkorg att lägga
skräp i. Under innevarande år (2019) föreslår förvaltningen en
utveckling av nudging genom att på ett antal så kallade Big Bellyskräpkorgar sätta upp information som har med nedskräpning och
dess konsekvenser att göra. Förvaltningen avser även att under
innevarande år via stadens hemsida inhämta södermalmsbornas
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idéer kring nudging för att få renare parker samt hur begreppet
nudging kan översättas till svenska.
Bakgrund
2018-06-19 gav Södermalms stadsdelsnämnd
stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bereda en skrivelse av Anders
Göransson (S) m.fl., Anna-Klara Müntzing (MP) m.fl., Birgitta
Sevefjord (V) m.fl. och Djuna Jangmyr (Fi) om att utreda
möjligheten att använda så kallad nudging för att förbättra
renhållning och trivsel i våra parker.
Skrivelsen bifogas som bilaga 1.
Ärendet
I skrivelsen beskrivs begreppet nudging, som innebär en metod att
”knuffa” folk i rätt riktning så att de gör rätt från början. Det kan till
exempel handla om att erbjuda mindre lunchtallrikar för att minska
matsvinn eller att tillföra ett streck i cykelbanan som ska leda
cyklisterna till cykelparkeringen. Vidare ges i skrivelsen exempel
på nudging som visats på SVT och som finns att läsa på nätet.
I skrivelsen ges förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till
att använda nudging för att förbättra renhållning och trivsel i
stadsdelsområdets parker. Vidare framförs att södermalmsborna
under åren bidragit med konstruktiva förslag till att utveckla
stadsmiljön varför man är övertygad om att stadsdelsområdets
invånare kan komma med goda idéer på nudging samt komma på en
svensk term för företeelsen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen,
pensionärsrådet och i ungdomsrådet den 11 februari och i rådet för
funktionshinderfrågor den 12 februari 2019.
Förvaltningens synpunkter och förslag
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Förvaltningen gör bedömningen att nudging mest lämpar sig i det
förebyggande arbetet med att erhålla renare parker. Under
sensommaren 2018 har förvaltningen på prov målat fotspår på
plattytorna som leder fram till några skräpkorgar på tre platser,
Bysistorget, Fatbursgången och Nytorget. Fotspåren har målats i en
orange nyans i enlighet med stadens grafiska profil. Åtgärden ska
på ett trevligt och lättsamt sätt indikera för förbipasserande att det
finns en skräpkorg i närheten.
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Förvaltningen har också påbörjat ommålning av säckställningarna
för skräp som ställs ut sommartid. Detta görs i en grön nyans som
ska underlätta för parkbesökarna att upptäcka en skräpkorg att lägga
skräp i. Förvaltningens målsättning är att samtliga säckställningar,
drygt 100 stycken, ska vara ommålade till sommarsäsongen 2019.
I bilaga 2 visas bilder på ditmålade fotspår vid en skräpkorg samt
grönmålad säckställning.
Under innevarande år (2019) föreslår förvaltningen en utveckling av
nudging genom att på ett antal så kallade Big Belly-skräpkorgar,
sätta upp information som har med nedskräpning och dess
konsekvenser att göra. Exempel på information kan till exempel
vara hur mycket nedskräpningen kostar och vad vi kan få istället för
dessa pengar eller att merparten av den plast som finns i
världshaven kommer från land. Inspiration med hur dessa budskap
kan utformas finns att hämta från bland annat Uppsala kommun.
Förvaltningen avser även att under innevarande år via stadens
hemsida inhämta södermalmsbornas idéer kring nudging för att få
renare parker samt hur begreppet nudging kan översättas till
svenska.
Bilagor
1. Skrivelse av Anders Göransson (S) m.fl., Anna-Klara
Müntzing (MP) m.fl., Birgitta Sevefjord (V) m.fl. och Djuna
Jangmyr (Fi) om att utreda möjligheten att använda så kallad
nudging för att förbättra renhållning och trivsel i våra
parker.
2. Bilder på målade fotspår på Bysistorget och exempel på
grönmålad säckställning.
___________________
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