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Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen avseende Handlingsplan
mot nedskräpning på land och i vatten.
Sammanfattning av ärendet
Trafiknämnden har tagit fram ett förslag på en handlingsplan för att
minska nedskräpning på land och i vatten. Nämnden ska också
utreda hur staden kan skapa en mer kostnadseffektiv och
kapacitetsstark avfallshantering och städning i parker. Bromma
stadsdelsförvaltning är positiv till handlingsplanen och välkomnar
bl.a. kommunikationsinsatser kring avfallshantering till
medborgarna. Genomförandet av vissa åtgärder som anges i
handlingsplanen innebär ökade kostnader för både för trafikkontoret
och stadsdelsförvaltningar. Detta budgetutrymme finns inte idag
och detta innebär att med given budgetram kommer inte alla
åtgärder att kunna genomföras, alternativt att ambitionsnivån får
justeras med hänsyn till tillgängligt budgetutrymme. Exempelvis är
tömningsfrekvenser, översyn av skräpkorgarnas storlek och
optimerade städintervall kostnadsdrivande, även om de kan ingå i
en kravspecifikation i samband med upphandling. Även
kommunikationsarbete kring nedskräpning saknar i vissa delar
finansiering.
Beslutgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Johan Paccamonti m.fl (M), Hanna Wistrand (L), Karl Persson
(MP) och Mari Moya (KD) lämnade ett särskilt uttalande:
"Den grönblå majoriteten ställer sig bakom förvaltningens svar på
samrådet och vill härutöver anföra följande:
Ökade insatser mot nedskräpning är en viktig faktor för att Bromma
ska vara en trygg och snygg stadsdel. Utöver de insatser som staden
redan gör och som förs fram i handlingsplanen ser vi det som viktigt
att hitta goda samarbeten med olika delar av det civila samhället.
Bromma stadsdel har under fler år samarbetat med stadsdelens
skolklasser för att genomföra en omfattande vårstädning vilken
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fallit väl ut. Det bör ses över om liknande initiativ kan göras bredare
i staden och fler gånger över året.
Vi välkomnar också att riksdagen nyligen fattat beslut om att det
ska kunna utdelas böter för ringa nedskräpning vilket gör att det blir
straffbart att skräpa ner med exempelvis cigarettfimpar eller
tuggummi. Fler verktyg för att komma åt nedskräpningen är alltid
välkomna."
Särskilt uttalande
Johan Heinonen m.fl (S) lämnade ett särskilt uttalande:
"Många stockholmare anser att nedskräpningen är ett stort problem
och många upplever dessutom att nedskräpningen har ökat. Det är
angeläget både för upplevelsen av vår stad och för miljön att
nedskräpningen minskar. Vi välkomnar därför förslaget till
handlingsplan mot nedskräpning, men konstaterar att den saknar
vissa delar.
En stor del av skräpet i det offentliga rummet utgörs av plast,
cigarrettfilter, portionspåsar för snus samt mat- och
dryckesförpackningar. I förslaget till handlingsplan kan vi läsa att
IVL Svenska Miljöinstitutet bedömer att nedskräpning är en av de
största källorna till mikroplast i miljön. Spridningsvägarna är främst
dagvatten, slam och avloppsvatten. Ändå innehåller
handlingsplanen ingenting om att samordna arbetet mot
nedskräpning med stadens skyfallshantering, arbetet för god
vattenstatus och dagvattenstrategin. Vi menar att detta måste skrivas
in i handlingsplanen.
Ett förändrat klimat med stigande medeltemperatur medför ökad
och mer intensiv nederbörd. Redan idag kan skyfall inträffa men
såväl frekvensen som regnmängderna förväntas öka i framtiden.
Eftersom stora spridningsvägar för mikroplast är dagvatten, slam
och avloppsvatten är det viktigt även ur denna aspekt att arbetet
med att minska nedskräpning och minska mikroplast samordnas
med stadens skyfallshantering, arbetet för god vattenstatus och
dagvattenstrategin.
Vi ser positivt på den långsiktiga planen att byta ut äldre
skräpkorgar mot större skräpkorgar och till komprimerande kärl.
Det minskar nedskräpningen och förbättrar stadsmiljön. Arbetet
med att byta ut äldre papperskorgar behöver påskyndas snarare än
att välanvända äldre papperskorgar tas bort på grund av bristande
underhållskapacitet.
Förslaget till handlingsplan tar även upp att staden i samråd med
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ska diskutera hur
nedskräpning vid återvinningsstationer kan minska. Vi välkomnar
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denna åtgärd. I kommunfullmäktige har vi länge påtalat att vi ser ett
ökat behov av åtgärder för att komma tillrätta med situationen vid
stadens återvinningsstationer och har även lämnat in en motion om
detta. Majoriteten har hittills inte tagit till sig av våra förslag, men
det gläder oss att frågan nu tas upp i förslaget till handlingsplan.
Idag upplever många stockholmare att återvinningsstationer är
nedskräpade, otrygga och otillgängliga. Även om
återvinningsstationerna inte drivs av staden utan av företag inom
återvinningsbranschen behöver staden ta ett ansvar för frågan
eftersom den har stor påverkan på vår stadsmiljö och
nedskräpningen. Staden behöver samla branschen och andra
relevanta aktörer för att förbättra situationen och tillgängligheten."
Handlingar i ärendet
 535974 (Godkänd - R 1) Handlingsplan mot nedskräpning
 BRO 2021/283-2.3 Handlingsplan mot nedskräpning på land
och i vatten 2021-2024
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