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Förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning
Staden har arbetat fram en handlingsplan för skadedjursbekämpning
som tydliggör ansvarsfördelningen mellan berörda förvaltningar och
bolag.
Handlingsplanen fastställer att förvaltningen ansvarar för olika
förebyggande åtgärder kopplat till renhållning av offentliga miljöer
och kommunikation med invånare, fastighetsägare och företag.
Förvaltningen anser att det är viktigt att storlek på sopkärl och
tömning av dem utvecklas för att på bästa sätt anpassas efter
skiftande besökstryck.
Vidare anser förvaltningen att Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen AB (FTI) bör på något sätt omfattas av
handlingsplanen, eftersom de ansvarar för tömning och renhållning
av stadens återvinningsstationer.
Den kommunikativa delen från handlingsplanen anser förvaltningen
vara särskilt viktig, eftersom det finns ett kollektivt ansvar för att
minska nedskräpning. Invånare, företag och fastighetsägare behöver
förstå hur deras beteende kan bidra till att minska förekomsten av
skadedjur.
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Bakgrund
Eftersom många Stockholmare upplever att det finns problem med
skadedjur i staden har kommunfullmäktige tilldelat Trafikkontoret
ett uppdrag om att ta fram en handlingsplan för
skadedjursbekämpning.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Avdelningen för stadsmiljö och lokaler.
Ärendet
Handlingsplanen konstaterar att anmälan om skadedjur har gått upp
under pandemin, men att detta inte kan likställas med att det är fler
skadedjur än innan. Flera olika aspekter tas upp som kan förklara
varför invånare kan uppleva att det är fler skadedjur än tidigare.
Bland annat konstateras att stockholmarnas ändrade rörelsemönster
i staden leder till att skadedjur är mer exponerade och synliga än
tidigare.
Det saknas data som visar att antal skadedjur faktiskt har gått upp,
och medarbetare från staden och experter inom området bedömer att
antal skadedjur inte har ökat under senare år.
Handlingsplanen konstaterar att stadens stadsdelsförvaltningar inte
har något direkt ansvar för skadedjursbekämpning, men har en
viktig roll att rapportera om utsatta platser eller områden.
Förvaltningen har också ett delansvar i det förebyggande arbetet,
som framförallt handlar om att hålla rent i stadens offentliga
miljöer.
Handlingsplanen lyfter att förvaltningens ansvar för
skadedjursbekämpning faller inom målet Utvecklad
avfallshantering på offentlig plats. Detta mål är av förebyggande
karaktär, och det handlar om att minska avfall i det offentliga
rummet som kan främja förekomsten av skadedjur.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen tycker att det är bra att handlingsplanen förtydligar
berörda aktörers ansvar i skadedjursbekämpningen. Förvaltningens
upplever viss ökad oro från invånare kopplat till framförallt råttor i
den offentliga miljön, men kan inte se någon faktiskt ökning av
skadedjur inom stadsdelsområdet. Detta stämmer överens med de
tendenser som lyfts fram i handlingsplanen.
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Delen i handlingsplanen om att effektivisera tömningen av sopkärl
ser förvaltningen som ett viktigt steg i arbetet med att minska
förekomsten av skräp och avfall i det offentliga rummet.
Förvaltningen anser att infrastrukturen för sophantering ska ha
tömningsfrekvenser och sopkärlsstorlekar som på bästa möjliga sätt
förhåller sig till mer eller mindre varierande besökstryck i parker
och grönområden.
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Förvaltningen anser vidare att Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen AB (FTI) på något sätt borde omfattas av
handlingsplanen, eftersom de ansvarar för stadens
återvinningsstationer, där bristfällig tömning eller renhållning kan
leda till miljöer där framförallt råttor trivs.
Fortsättningsvis anser förvaltningen att den kommunikativa delen
av handlingsplanen är viktig. Staden ansvarar för att det ska finnas
bra möjligheter att slänga skräp men invånare behöver samtidigt ta
sitt gemensamma ansvar om nedskräpning av det offentliga rummet
ska minska. En del i detta kan vara att sprida information om hur
avfall i det offentliga rummet bidrar till ökad förekomst av
skadedjur, även om det finns många andra anledningar till varför
det är viktigt att skräp slängs i papperskorgar eller soptunnor.
Det är också viktigt att kommunicera kopplingen mellan
avfallshantering och förekomsten av skadedjur med företag och
olika privata fastighetsägare inom staden, för att säkerställa att de
bidrar till minskad förekomst av skadedjur.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Kersti Tagesson
Avdelningschef

Bilaga
1. Handlingsplan för skadedjursbekämpning.
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