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Svar på medborgarförslag om mål för när skräp
ska vara bortplockat och att anställa
skräpplockare

Svar på medborgarförslag, dnr HV 2021/883
Förvaltningens förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Medborgarförslag om mål för när skräp i naturen, på gator och i
parker ska vara bortplockat samt att anställa långtidsarbetslösa som
skräpplockare. I medborgarförslaget föreslås en maxgräns på att allt
skräp skall vara bortplockat inom 1 vecka.
Förvaltningen har en upphandlad entreprenör som sköter
renhållning samt skräpplockning. Förvaltningen är också i färd med
att anställa feriearbetare under lovperioder för att hjälpa till med
skräpplockning bland annat. Förvaltningen har ett upphandlat
kontrakt med en entreprenörs som ansvar för att säkerställa
renhållningen i stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen har därav
ingen möjlighet att anställa långtidsarbetslösa för skräpplockning.
Förvaltningen tackar för förslaget och uppmanar samtliga
medborgare att rapportera nedskräpning eller andra brister i
stadsmiljön via tyck till appen. Tyck till appen finns både som app
för Android och Iphone samt på hemsidan.
https://trafik.stockholm/tyck-till/
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Ärendet
Medborgarförslaget föreslår att långtidsarbetslösa kan anställas för
att arbeta med skräpplockning inom stadsdelarna samt att upprätta
en maxgräns för hur länge skräp får ligga på marken inom
Stadsdelen.
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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom avdelningen för verksamhetsstöd
och stadsmiljö.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har ett upphandlat kontrakt med en entreprenör som
sträcker sig över flera år. I detta kontrakt ingår skräpplockning inom
alla områden som förvaltningen ansvarar för. Skräpplockning runt
skräpkorgar (med en radie på 5m) ingår vid varje
skräpkorgstömning och skräpplockning på övriga områden utförs av
entreprenören vid upptäckt av skräp. Inför varje gräsklippning
plockstädas ytorna av entreprenören. Entreprenören utför även en
generell vår- och höststädning. I upphandlat kontrakt ingår
övergripande renhållning av objektet vid upptäckt av skräp samt
andra främmande föremål. Kontraktet omfattar även anställning av
feriearbetare under lovperioder för att till exempel hjälpa till med
skräpplockning.
Inom stadsdelarna arbetar också Stockholmsvärdar som är anställda
av Trafikkontoret. Stockholmsvärdar utför skräpplockning och
ingår i Stadens arbete inom sysselsättningsfrämjande åtgärder.
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