Fastighetskontoret
Fastighetsavdelningen

Handläggare
Birgitta Andersson
Telefon: 0850828445

Tjänsteutlåtande
Dnr FSK 2021/186
Sida 1 (3)
2021-04-19

Till
Fastighetsnämnden
2021-06-22

Handlingsplan för skadedjursbekämpning
Remissvar

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Sammanfattning
I mars 2021 antog trafiknämnden en handlingsplan för gemensam
skadedjursbekämpning i staden. Handlingsplanen har sänts på
remiss till bland andra fastighetsnämnden.
Kontoret är positiv till stadsgemensamma åtgärder mot skadedjur.
Väl fungerade renhållning i stadsrummet kombinerat med
information och kommunikation till medborgare, besökare,
fastighetsägare och hyresgäster kommer att öka medvetenheten om
problematiken. Då ambitionerna för stadens skadedjursbekämpning
är högt ställda, är det viktigt att målen är definierade, verktygen
tydliga och uppföljningen kontinuerlig.
Ärendet
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Bakgrund
Trafiknämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att
samordna stadens skadedjursbekämpning. Som svar på uppdraget
beslutade trafiknämnden den 11 mars 2021 att anta en handlingsplan för gemensam skadedjursbekämpning i staden. Kommunstyrelsen har därefter skickat handlingsplanen på remiss (KS
2021/444) till utvalda fackförvaltningar, samtliga stadsdelsförvaltningar, Stockholm Stadshus AB, Fastighetsägarna Stockholm
samt Region Stockholm.
Handlingsplanen begränsas att gälla olika typer av gnagare och
fåglar. Det gäller alltså inte ohyra eller djur som faller under
åtgärder som skyddsjakt. I den föreslagna planen ingår även att göra
preventiva åtgärder i stadsrummet, som också till stor del
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samordnas i belastade områden. Med detta följer också
kommunikation och information till medborgare och besökare.
Förhoppningen är att finna innovativa åtgärder och utveckla
bekämpningen.
Trafikkontoret föreslår en central upphandling av skadedjursbekämpning, under förutsättning att beslut fattas om detta i
kommunstyrelsen. Målsättningen är en effektivare bekämpning och
stordriftsfördelar, och stor vikt läggs på samverkan för att erhålla en
leverans av skadedjursbekämpning som är ändamålsenlig för alla
ingående bolag och förvaltningar; i princip samtliga aktörer har
efterfrågat mer samordning och tydliga gränsdragningar av
skadedjursarbetet.
Synpunkter och förslag
Kontoret är positiv till stadsgemensamma åtgärder mot skadedjur.
Väl fungerade renhållning i stadsrummet kombinerad med
information och kommunikation till medborgare, besökare,
fastighetsägare och hyresgäster kommer att öka medvetenheten om
problematiken.
Kontoret håller med om att det är viktigt med förebyggande
åtgärder i känsliga miljöer. I vissa områden behövs serviceavtal och
schemalagd tillsyn. Det kan gälla både för verksamheter i lokalen
och byggnaden som sådan. Det är också viktigt med samarbete och
samordnade insatser i problemområden och under vissa tidsperioder
under året. En effektiv och genomarbetad skadedjursbekämpning
sker då av alla berörda parter områdesvis. Med detta följer
kommunikation och information till medborgare, besökare,
fastighetsägare och hyresgäster.
Då ambitionerna när det gäller skadedjursbekämpning är höga, är
det viktigt att målen är definierade, verktygen tydliga och
uppföljningen kontinuerlig, med inspektioner och vitesbelopp om
inte leveransnivån uppfylls.

Fastighetskontoret
Fastighetsavdelningen
Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se

I handlingsplanen föreslås att ansvaret avgränsas till skadedjur på
stadens mark, alltså inte inne i byggnader eller anläggningar. En
naturlig gränsdragning för ansvarsområdet kan vara att förlägga
gränsytan till en byggnads yttre fasad och grundmur, i huslivet.
Ansvaret för skadedjur och ohyra inne i byggnader föreslås även
fortsättningsvis ligga på respektive fastighetsägare.
Slut
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Bilagor
1. Trafikkontorets tjänsteutlåtande Handlingsplan för
skadedjursbekämpning. Svar på uppdrag från
kommunfullmäktige, daterat 2020-12-07 (Dnr T2020-02753)
1.1 Handlingsplan för skadedjursbekämpning
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