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Öka antalet skräpkorgar
Svar på skrivelse från (SD)
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Sverigedemokraterna.
Sammanfattning
I en skrivelse från Henrik Åkerlund (SD) ställs frågor om
nedskräpning och renhållning i stadsdelsområdet. Förvaltningen
beskriver hur arbetet för att förbättra renhållningen bedrivs genom
att placera ut större skräpkorgar i de mest välbesökta parkerna och
öka städfrekvensen på badplatserna och i de större parkerna under
vår och sommar. Kommunikationskampanjer för att minska
nedskräpningen genomförs av trafikkontoret i samarbete med
stadsdelsförvaltningarna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering och
intern service.
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Ärendet
Henrik Åkerlund (SD) lade fram en skrivelse till stadsdelsnämnden
den 27 maj 2021. Nämnden överlämnade skrivelsen till
förvaltningen för beredning. Sverigedemokraterna skriver att
nedskräpningen i stadsdelsområdet har ökat under pandemin. De
önskar svar på följande frågor:
1. Hur många felanmälningar på fulla skräpkorgar har inkommit i
vårt stadsdelsområde under 2020 och fram till när denna
skrivelse besvaras?
2. Hur ser situationen med skadedjur ut i vårt stadsdelsområde?
3. Kan förvaltningen presentera en handlingsplan för mer frekvent
tömning av skräpkorgar i stadsdelsområdet? Hur arbetar
förvaltningen konkret med detta?
Synpunkter och förslag
Förvaltningen håller med om att nedskräpningen är ett problem som
minskar trivseln och skapar otrygghet i parker och stadsmiljöer.
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Den ökade nedskräpningen har flera orsaker. Stadsdelsområdets
befolkning ökar och under det senaste året har dessutom parkerna
fått fler besökare på grund av pandemin. Det har lett till mer skräp
både på marken och i skräpkorgarna. Ett vanligt problem är att
skräpkorgarna på vissa platser snabbt blir överfulla för att någon
lägger i en påse med hushållssopor eller en pizzakartong. Därutöver
förekommer det att fåglar och burksamlare bidrar till att skräpet
sprids ut. Här följer förvaltningens svar på frågorna i skrivelsen.
Antal felanmälningar skräpkorgar

Förvaltningen har tittat på antal inkomna felanmälningar, klagomål
och synpunkter på skräpkorgar i Synpunktsportalen. Anmälningarna
kan gälla fulla, trasiga eller saknade skräpkorgar.
2020: 62 anmälningar (avser båda stadsdelsområdena, Älvsjö samt
Hägersten-Liljeholmen, under hela året)
2021: 75 anmälningar
(avser hela stadsdelsområdet, perioden januari – juni)
Ökningen av antalet ärenden kan bero både på ökade skräpmängder,
fler besökare i parkerna på grund av pandemin, och ökad
benägenhet att anmäla. Stadens Tyck till-app har underlättat för
medborgarna att göra felanmälningar, och appen får successivt
större spridning.
Antal felanmälningar skadedjur

Anmälningar i Synpunktportalen som gäller skadedjur kan avse
råttor, men även till exempel rådjur i trädgårdar, gäss på badplatser,
bäver-gnag på träd och påträffade döda djur.
2020: 84 anmälningar (avser båda stadsdelsområdena, Älvsjö samt
Hägersten-Liljeholmen, under hela året)
2021: 46 anmälningar
(avser hela stadsdelsområdet perioden januari – juni)
Frågor om skadedjur och viltvård på stadens mark samt
skadedjursbekämpning ansvarar trafikkontoret för.
Åtgärder mot nedskräpning
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Stockholms stad arbetar med olika kampanjer för att öka
medvetenheten hos invånarna i dessa frågor och minska
nedskräpningen. Kampanjerna genomförs av trafikkontoret i
samarbete med stadsdelsförvaltningarna. När det gäller städning
samt tömning av skräpkorgar på allmän plats är ansvaret uppdelat
mellan trafikkontoret som städar och tömmer skräpkorgar på gator
och torg, samt stadsdelsförvaltningarna som städar och tömmer
skräpkorgar i parker och naturmark.
Stadsdelsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra
renhållningen utifrån behov som medborgarna påtalar och sådant
förvaltningen själv uppmärksammar. Att tömma alla skräpkorgar
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oftare under hela året skulle innebära en mycket hög kostnad, och
behov finns inte heller av det. Däremot kan vissa parker under
framför allt vår och sommar ha behov av att skräpkorgarna töms
oftare. Under årets sommarsäsong maj till och med september har
städning och tömning av skräpkorgar i de större parkerna och på
badplatserna utökats till sju dagar i veckan, och på de mest besökta
platserna sker tillsyn två gånger per dag.
Placering av skräpkorgarna, antal skräpkorgar samt vilka modeller
som används justeras också utifrån en ständigt pågående översyn
och anpassning till budgeten. Antalet skräpkorgar i HägerstenÄlvsjö stadsdelsområde är 973 st på parkmark. Varje år tillkommer
ett antal skräpkorgar. De senaste tre åren har antalet ökat med 67 st
på parkmark. Till det tillkommer trafikkontorets skräpkorgar på
gator och torg.
När det gäller helt slutna skräpkorgar, så kallade Big Belly, har
förvaltningen mycket goda erfarenheter. De finns nu utplacerade i
flera av de parker som har högst antal besökare. Förutom att vara
större än ordinarie skräpkorgar och helt slutna är de även utrustade
med komprimering, som gör att de behöver tömmas mer sällan och
inte på samma sätt riskerar att bli fulla av till exempel en
pizzakartong. Komprimeringen drivs av solceller så de behöver inte
anslutas till elnätet.
Förvaltningen besvarade nyligen ett medborgarförslag om att byta
ut samtliga skräpkorgar till dessa större och slutna modeller.
Kostnaden för det skulle bli orimligt hög, och behovet av denna
modell finns inte överallt, utan främst på de platser som har många
besökare. Tidigare har investeringar i Big Belly finansierats med
klimatinvesteringsmedel. Nu placeras de främst ut i samband med
större parkupprustningar.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Sverigedemokraterna.
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