Utlåtande Rotel VII (Dnr 2017/000430)

Effektiv bekämpning av råttor
Motion (2017:9) av Patrik Silverudd och Joar Forssell (båda L)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Daniel Helldén anför följande.
Ärendet
Patrik Silverudd och Joar Forssell (båda L) föreslår i en motion till
kommunfullmäktige att ett stadsövergripande råttbekämpningsprogram ska tas
fram, som inkluderar riktlinjer för hur stadens papperskorgar kan råttsäkras.
Till programmet ska en informationskampanj om korrekt hantering av
matavfall kopplas. Staden ska även söka fortsatt dispens för det
råttbekämpningsmedel som idag används.
Statistik från Anticimex visar att antalet råttsaneringar i staden har ökat
med fem procent mellan 2015 och 2016. Motionärerna menar att det är en
indikator på att antalet råttor har ökat. Eftersom råttor kan orsaka skador på
elledningar och sanitära problem anser motionärerna att stadens arbete med
förebyggande åtgärder behöver förbättras. Därtill behöver staden försäkra sig
om att de bekämpningsmedel som används är tillräckligt kraftfulla.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret, Exploateringsnämnden,
Fastighetsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Trafiknämnden,
Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Södermalms
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stadsdelsnämnd, Stockholm Stadshus AB med underremiss till Stockholm
Vatten & Avfall AB och AB Stokab. Exploateringskontoret har inkommit med
ett kontorsyttrande. Ärendet har även remitterats till Fastighetsägarna
Stockholm som inte har inkommit med något svar.
Stadsledningskontoret menar att eftersom det är osäkert om dispensen för
det effektiva råttgiftet kommer att beviljas är det angeläget att alla övriga till
buds stående medel och åtgärder används. Detta kan inkludera
informationskampanjer och råttsäkring av papperskorgar och andra åtgärder.
De fastighetsägande bolagen samt fastighetsnämnden kan öka genomförandet
av byggnadstekniska åtgärder för att hindra råttorna att komma in.
Exploateringskontoret har inte några synpunkter på remissen.
Fastighetsnämnden anser att ett gemensamt råttbekämpningsprogram kan
fylla en funktion för staden och att det är viktigt att samtliga förvaltningar
bidrar med lösningar och erfarenhetsutbyte i syfte att hålla tillbaka
råttbeståndet. Fastighetskontorets råttbekämpning sker först och främst i
saluhallar och på salutorg.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är nödvändigt för Stockholms
stad att ta fram ett övergripande råttbekämpningsprogram. Programmet bör
bland annat beskriva hur åtgärder ska vidtas för att minska tillgången till föda,
åtgärder för att minska attraktiva bomiljöer för råttor och hur Stockholms
avloppssystem kan vara en del i råttbekämpningen.
Trafiknämnden menar att trafikkontoret sedan lång tid arbetar systematiskt
med att bekämpa råttor och andra skadedjur på allmän plats. Staden har erhållit
dispens från Kemikalieinspektionen för användande av bekämpningsmedlet
Racumin till våren 2017. Trafikkontoret arbetar också med andra metoder för
att bekämpa skadedjur som till exempel information till stadens invånare för
att tydliggöra deras ansvar i renhållningsarbetet, i synnerhet inför stundande
”picknicksäsong”.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd instämmer i att fler åtgärder behövs för att
komma tillrätta med problemet. Nämnden har inget att erinra mot att ett
övergripande program tas fram för att underlätta i arbetet.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd anser att det är viktigt att Stockholms stad
kan hantera problematiken kopplat till råttor. Nämnden har inget att erinra mot
att ett övergripande råttbekämpningsprogram tas fram.
Södermalms stadsdelsnämnd anser att det skulle vara värdefullt att ta fram
ett övergripande råttbekämpningsprogram för hela staden, där det bland annat
skulle utredas hur stadens papperskorgar kan utformas för att bli mer råttsäkra.
En satsning på information till allmänhet och företagare för att öka
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medvetenheten om hur hantering av matavfall påverkar förekomsten av råttor
är också värt att pröva.
Stockholm Stadshus AB menar att det mot bakgrund av råttproblematiken i
staden är positivt med förebyggande åtgärder bl.a. i form av
informationsinsatser, men framför allt är det viktigt att säkerställa effektiva
åtgärder genom t.ex. stadens skadedjursgrupp.
Mina synpunkter
Ansvar för skadedjursbekämpning regleras i miljöbalken. Enligt denna har
fastighetsägarna ansvar för att förebygga förekomst av skadedjur inom sin
fastighet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar tillsyn över att
fastighetsägarna följer lagen. Nämnden ställer också krav på att
verksamhetsutövare, som restauranger och livsmedelsbutiker, åtgärdar
olägenheter som exempelvis råttor. På allmän platsmark i Stockholm ansvarar
trafiknämnden för bekämpningen av skadedjur.
Skadedjursbekämpningen behöver därmed utföras av många aktörer
gemensamt. Med anledning av det samverkar trafikkontoret med
fastighetsägarföreningen genom att anordna gemensamma informationsträffar
och skriftlig information riktad till enskilda fastighetsägare. Trafikontoret
arbetar också med information gentemot stadens invånare för att tydliggöra
deras ansvar i renhållningsarbetet, i synnerhet inför stundande
”picknicksäsong”.
De åtgärder som vidtas för att minska populationen av råttor är dels
användning av råttgift, men också att minska tillgången till föda och
möjligheten för råttorna att ta sig fram och bygga bon. Mekaniska fällor är en
metod som exempelvis används i avloppsrör. I en storstad som Stockholm
faller även ett ansvar på invånarna att minska tillgången på föda, till exempel
genom att inte lämna matrester efter sig i parker och andra allmänna platser.
Stadens arbete med att ställa ut ytterligare 180 solcellsdrivna
självkomprimerande skräpkorgar är ett led i arbetet med råttbekämpning.
Staden har sedan tidigare ett 80-tal självkomprimerande skräpkorgar
utplacerade. Kontoret planerar dessutom att sätta ut 20 stycken solcellsdrivna
källsorteringsmoduler under 2018, utöver de källsorteringsmoduler som redan
finns utplacerade i offentlig miljö. Dessa moduler är i sin konstruktion råttoch fågelsäkrade där det sistnämnda är minst lika viktigt eftersom att fåglar
kan riva ut sopor från befintliga skräpkorgar till marken. Eftersom även
råttstationer visat sig fungerat bra kommer betesstationer placeras ut som är
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preparerade med bekämpningsmedel i samband med samtliga nya korgar och
moduler.
Trafiknämnden sökte under hösten 2016 om dispens för ett effektivt
råttgift, Racumin, vilket Kemikalieinspektionen beviljade i november 2016 för
en period om 180 dagar. Dispensen upphörde därmed i slutet av maj 2017. Det
är inte säkert att staden kan få upprepade dispens och därför har trafikkontoret
i nuläget valt att inte söka ny dispens utan avvaktar och är förberedda om
behovet uppstår framgent.
Det är viktigt att framhålla att skadedjursbekämpning har varit och är en
prioriterad verksamhet för staden och att det finns ett systematiskt arbete med
att bekämpa råttor och andra skadedjur. Jag är positiv till att ta fram en
övergripande strategi för staden.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motionen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motion av Patrik Silverudd och Joar Forsell (båda L) om effektiv bekämpning
av råttor bifalls.
2. Därutöver anförs följande.
Det är glädjande att borgarrådet och flertalet av förvaltningarna delar vår syn om att
skadedjursbekämpning är en viktig fråga, och föreslår att de flesta delarna i motionen
ska genomföras. Vi hade dock önskat att det fanns mod att, i enlighet med vad flera av
remissinstanserna föreslagit, också återigen söka dispens för användandet av Racumin.
Det är allvarligt att råttpopulationen i staden sannolikt ökat, och vi vill framhålla
vikten av att kontinuerligt kontrollera beståndet, för att bibehålla en säker och
hälsosam stad. Ska vi få problemet med råttor under kontroll krävs verksamma
bekämpningsmetoder, innefattande råttsäkrade papperskorgar och avfallssystem, samt
en medvetenhet om att skräp som lämnas efter av stadens invånare kan leda till att
råttkolonier etableras och växer.
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 30 maj 2018
På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Daniel Helldén
Ulrika Gunnarsson
Reservation anfördes av Lotta Edholm (L) med hänvisning till Liberalernas
reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Patrik Silverudd och Joar Forssell (båda L) föreslår i en motion till
kommunfullmäktige att ett stadsövergripande råttbekämpningsprogram ska tas
fram, som inkluderar riktlinjer för hur stadens papperskorgar kan råttsäkras.
Till programmet ska en informationskampanj om korrekt hantering av
matavfall kopplas. Staden ska även söka fortsatt dispens för det
råttbekämpningsmedel som idag används.
Statistik från Anticimex visar att antalet råttsaneringar i staden har ökat
med fem procent mellan 2015 och 2016. Motionärerna menar att det är en
indikator på att antalet råttor har ökat. Eftersom råttor kan orsaka skador på
elledningar och sanitära problem anser motionärerna att stadens arbete med
förebyggande åtgärder behöver förbättras. Därtill behöver staden försäkra sig
om att de bekämpningsmedel som används är tillräckligt kraftfulla.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret, Exploateringsnämnden,
Fastighetsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Trafiknämnden,
Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Södermalms
stadsdelsnämnd, Stockholm Stadshus AB med underremiss till Stockholm
Vatten & Avfall AB och AB Stokab. Exploateringskontoret har inkommit med
ett kontorsyttrande. Ärendet har även remitterats till Fastighetsägarna
Stockholm som inte har inkommit med något svar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Ansvar för skadedjursbekämpning regleras i miljöbalken. Enligt denna har
fastighetsägarna ansvar för att förebygga förekomst av skadedjur inom sin fastighet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar tillsyn över att fastighetsägarna följer lagen.
Nämnden ställer också krav på att verksamhetsutövare, som restauranger och
livsmedelsbutiker, åtgärdar olägenheter som exempelvis råttor. På allmän platsmark
i Stockholm ansvarar trafiknämnden för bekämpningen av skadedjur.
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De åtgärder som vidtas för att minska populationen av råttor är dels användning
av råttgift, men också att minska tillgången till föda och möjligheten för råttorna att
ta sig fram och bygga bon. Mekaniska fällor är en metod som exempelvis används i
avloppsrör. I en storstad som Stockholm faller även ett ansvar på invånarna att
minska tillgången på föda, till exempel genom att inte lämna matrester efter sig i
parker och andra allmänna platser.
Trafiknämnden sökte under hösten 2016 om dispens för ett effektivt råttgift,
Racumin, vilket Kemikalieinspektionen beviljade i november för en period om 180
dagar. Dispensen upphörde därmed i slutet av maj 2017. Stadsledningskontoret
erfar att nämnden har sökt ytterligare dispens.
Eftersom det är osäkert om dispensen för det effektiva råttgiftet kommer att
beviljas är det angeläget att alla övriga till buds stående medel och åtgärder
används. Detta kan inkludera informationskampanjer och råttsäkring av
papperskorgar och andra åtgärder. De fastighetsägande bolagen samt
fastighetsnämnden kan öka genomförandet av byggnadstekniska åtgärder för att
hindra råttorna att komma in. Säkerställandet av att avfallsinsamlingen sker i laga
ordning är ett grundläggande krav som faller på Stockholm Vatten och Avfall AB
att tillse.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad med vad som sägs i
detta tjänsteutlåtande.

Exploateringskontoret
Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 oktober 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Exploateringskontoret har inga synpunkter på rubricerat ärende.

Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 juni 2017
följande.
Fastighetsnämnden beslutar att godkänna och överlämna kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Reservation anfördes av Richard Bengtsson m.fl. (L), bilaga 1.
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande daterat den 7 juni 2017 har i huvudsak
följande lydelse.
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Enligt färsk statistik från Anticimex ökar Stockholms råttbestånd. Stora delar av
råttpopulationen befinner sig i stadens ledningsnät och lockas upp till människans
miljö för att söka mat.
Fastighetskontoret anser att ett gemensamt råttbekämpningsprogram kan fylla en
funktion för staden och att det är viktigt att samtliga förvaltningar bidrar med
lösningar och erfarenhetsutbyte i syfte att hålla tillbaka råttbeståndet.
Fastighetskontorets råttbekämpning sker först och främst i saluhallar och på
salutorg, det vill säga där livsmedel hanteras. I syfte att finna brister i kontorets
arbete med råttbekämpningen sker ett förebyggande arbete i stadens saluhallar
bestående av inspektioner och besiktningar minst fyra gånger per år.
Vidare är det viktigt att sophantering sker på ett systematiskt sätt och att
städning kontinuerligt prioriteras. Kontorets tillvägagångssätt att begränsa
råttbeståndets omfattning sker genom fasta fällor och betesstationer. I miljöer där
livsmedel hanteras används inte kemiska bekämpningsmedel utan mekaniska eller
elektromekaniska fällor. Vid salutorg sker bekämpningen i avloppsbrunnar med
elektromekaniska fällor.
Även i idrottsanläggningar och på brandstationer görs planerade eller akuta
saneringsinsatser när så erfordras. Fastighetskontoret har även byggnader i parker
där akuta insatser och saneringar i eller runt dessa genomförs vid behov.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 13
juni 2017 följande.
1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.
Särskilt uttalande gjordes av Lars Jilmstad m.fl. (M), Sabine Pettersson (L)
och Märta Martin Åkesson (C), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Ulrika Hoff (KD) som instämmer i det särskilda
uttalandet ovan.
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Miljöförvaltningen tillstyrker förslaget. Miljöförvaltningen anser att det är
nödvändigt för Stockholms stad att ta fram ett övergripande
råttbekämpningsprogram för att minska råttpopulationen. Programmet bör bland
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annat beskriva hur åtgärder ska vidtas för att minska tillgången till föda, åtgärder för
att minska attraktiva bomiljöer för råttor och hur Stockholms avloppssystem kan
vara en del i råttbekämpningen. För att minska spridning av råttbekämpningsmedel
bör bekämpningen i första hand utföras mekaniskt. Idag finns redan mekaniska
fällor som bland annat kan installeras i avloppsrör.
Miljöförvaltningen har de senaste åren noterat en ökning av inkommande
klagomål från medborgare avseende synliga råttor i parker, bostadsområden men
även på andra plaster. Inkommande klagomål vidarebefordras till Trafikkontoret för
åtgärd.
Hälsoskyddsavdelningen tar kontinuerligt emot bekämpningsrapporter från
saneringsföretagen som Stockholms stad har upphandlat. Syftet med att rapporterna
delges Miljöförvaltningen är att ha information om vilket medel som används på
vilken plats samt när det skett för att vid en eventuell förgiftning av andra djur
kunna bekräfta eller dementera att de förgiftade djuren inte dött eller skadats av
råttbekämpningsmedel.
Livsmedelskontrollen granskar verksamhetsutövarnas skadedjursbekämpning. I
de fall medborgare eller livsmedelsinspektörer upptäcker råttor eller råttspillning i
lokaler där livsmedel hanteras kräver livsmedelskontrollen att åtgärder vidtas av
verksamhetsutövaren.
Bekämpningsmedel
Racumin puder är en rodenticid med det verksamma ämnet kumatetralyl (CASnr 5836-29-3). Produkten har tidigare varit godkänd i Sverige för användning mot
råttor och möss, men godkännandet löpte ut 2013-07-01. Därpå följde en
utfasningsperiod som innebar att produkten fick användas i ytterligare två år. Sedan
2015-06-30 har det inte varit tillåtet att använda produkten.
Stockholms stad, genom Trafikkontoret, har sökt och beviljats dispens för
Rucumin. Dispensen gäller till och med 2017-05-17.
Kontaktpuderformuleringar för rodenticider föreslås inom en snar framtid bli
helt förbjudna inom EU. Det är därför avgörande att andra åtgärder kommer på plats
för att en acceptabel nivå på råttpopulationen ska kunna upprätthållas även efter
dispenstidens slut.

Trafiknämnden
Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 juni 2017 följande.
Trafiknämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på
remissen från kommunstyrelsen.
Reservation anfördes av Patrik Silverudd (L), bilaga 1.

9

Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 april 2017 har i huvudsak
följande lydelse.
Trafikkontoret vill framhålla att skadedjursbekämpning är en fortsatt prioriterad
verksamhet inom kontoret. Utöver det anför kontoret följande.
Stadens ansvar för skadedjursbekämpning regleras i miljöbalken. Enligt
miljöbalken är det miljö- och hälsoskyddsnämnden som utövar tillsyn över
fastighetsägare eftersom fastighetsägaren har ansvar att förebygga förekomst av
skadedjur inom sin fastighet. På allmän platsmark sköter trafikkontoret
bekämpningen av skadedjur.
Med anledning av stadens delegationsordning arbetar trafikkontoret sedan lång
tid systematiskt med att bekämpa råttor och andra skadedjur på allmän plats. Sedan
flera år är bekämpningsinsatserna upphandlade och utförs av en entreprenör.
Entreprenören utarbetar enligt avtalet en handlings- och produktionsplan som
tydligt visar hur bekämpningsinsatserna genomförs. Med ledning av
kommunfullmäktiges budget 2016 har kontoret ytterligare prioriterat arbetet mot
skadedjur.
Skadedjursbekämpningen behöver utföras av många aktörer gemensamt, där
framförallt fastighetsägare, restaurangägare och andra näringsidkare har en central
roll i arbetet. Med anledning av det samverkar kontoret med
fastighetsägarföreningen genom att anordna gemensamma informationsträffar och
skriftlig information riktad till enskilda fastighetsägare.
Kontoret har också, som skribenterna påpekar, ansökt och erhållit dispens från
Kemikalieinspektionen, för användande av bekämpningsmedlet Racumin. Eftersom
kontoret bedömer att det idag inte finns fullgod ersättning för Racumin och
dispensens är tidsbegränsad till våren 2017 kommer kontoret göra en förnyad
dispensansökan under sommaren.
Kontoret arbetar också med andra metoder för att bekämpa skadedjur. Bland
annat har stadens papperskorgar av modellen ”big belly” försetts med betesstationer
som är preparerade med bekämpningsmedel. Kontoret arbetar också med
information gentemot stadens invånare för att tydliggöra deras ansvar i
renhållningsarbetet, i synnerhet inför stundande ”picknicksäsong”.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 15 juni
2017 följande
Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som
svar på motionen.
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Reservation anfördes av Kristina Lutz m.fl. (M) och Jessica Sjönell (L),
bilaga 1.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 maj
2017 har i huvudsak följande lydelse.
Råttor är ett ovälkommet inslag i stadsmiljön. Förvaltningen instämmer i att fler
åtgärder behövs för att komma tillrätta med problemet. Förvaltningen har inget att
erinra mot att ett övergripande program tas fram för att underlätta i arbetet.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 26
oktober 2017 följande.
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10
oktober 2017 har i huvudsak följande lydelse.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning anser att det är viktigt att Stockholms stad kan
hantera problematiken kopplat till råttor. Förvaltningen har inget att erinra mot att
ett övergripande råttbekämpningsprogram tas fram.

Södermalms stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 15 juni
2017 följande.
Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
Reservation anfördes av Anne-Lie Elfvén (L) och Christoffer Järkeborn
m.fl. (M), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD) som
instämmer i reservationen.
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Södermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 24 maj
2017 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen anser i likhet med motionärerna att det är mycket viktigt att staden
kan hantera problemen med råttor och hålla nere råttpopulationen. Förvaltningen
mottar en hel del klagomål om råttor från allmänheten.
I staden är det trafikkontorets skadedjursgrupp som har uppdraget att ansvara för
råttbekämpning. När behov uppstår lämnar förvaltningen in önskemål om sanering
till skadedjursgruppen.
När det gäller råttsäkrade skräpkorgar har stadsdelsförvaltningen påbörjat en
satsning på att köpa in BigBellykorgar som innebär en helt sluten sopförvaring och
-hantering, där varken råttor eller människor kan komma åt det som har slängts som
avfall. Dessa korgar placeras på platser med stort besökstryck där vanliga
skräpkorgar snabbt blir fulla.
Förvaltningen anser att det skulle vara värdefullt att ta fram ett övergripande
råttbekämpningsprogram för hela staden, där det bland annat skulle utredas hur
stadens papperskorgar kan utformas för att bli mer råttsäkra. En satsning på
information till allmänhet och företagare för att öka medvetenheten om hur
hantering av matavfall påverkar förekomsten av råttor är också värt att pröva. När
det gäller fortsatt dispens av nuvarande bekämpningsmedel är det givetvis ett
övergripande mål att minska förekomsten av gifter i stadsmiljön. Samtidigt utgör ett
ökande antal råttor ett så pass stort sanitärt problem att det är nödvändigt att vid
behov kunna använda ett effektivt bekämpningsmedel.

Stockholms Stadshus AB
Stockholms Stadshus AB:s yttrande daterat den 6 september 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Underremiss
Stockholm Vatten och Avfall AB:s remissvar har i huvudsak följande lydelse:
Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) ställer sig positiva till förslaget i sin helhet.
Att ta fram ett övergripande råttbekämpningsprogram för hela staden (bilaga 1).
AB Stokabs remissvar har i huvudsak följande lydelse:
Stokab instämmer med att råttors gnagande kan orsaka skador på ledningar och
kablar med t.ex. avbrott i elektronisk kommunikation som följd, samt med att detta
är en säkerhetsfråga. Stokab upplever att antalet fel på Stokabs fiberkablar p.g.a.
råttors gnagande har ökat de senaste åren. Stokab uppskattar därutöver att
mörkertalet vad gäller fel i fiberkablarna p.g.a. råttors gnagande är relativt stort, då
sådana fel på fiberkablar som ännu inte är i drift inte upptäcks omedelbart. Det är
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därför av stor vikt att åtgärder vidtas för att minska stadens råttpopulation (bilaga
2).
Koncernledningens synpunkter
Stockholm Vatten och Avfall AB och AB Stokab bekräftar att gnagarna ställer till
avsevärda problem. Stockholm Vatten och Avfall har under lång tid arbetat med
frågan om skadedjursbekämpning, främst inom ledningsnät där bolagets kunder
påverkas. Bolaget arbetar, tillsammans med Anticimex, med att dels placera ut
fällor och dels använda bekämpningsmedel. Däremot bedömer bolaget att deras
egna insatser inte är tillräckliga, utan anser att ett framtagande av ett
råttbekämpningsprogram är positivt. Bolaget efterfrågar ett förtydligande kring den
skadedjursgrupp som finns i staden, så att ett samarbete kan etableras och
utmaningarna angripas på bred front.
Stokab, med ett fibernät som når nästan 90 procent av hushållen i Stockholm,
upplever ett allt större problem med råttor och deras förstörelse på fiberkablar och
välkomnar därför åtgärder för att komma till rätta med problemet.
Mot bakgrund av råttproblematiken i staden anser koncernledningen att det är
positivt med förebyggande åtgärder bl.a. i form av informationsinsatser, men
framför allt är det viktigt att säkerställa effektiva åtgärder genom t.ex. stadens
skadedjursgrupp. Skadedjursgruppen bör vara skickad att bedöma om det är
påkallat att söka förlängning av dispens för ett fungerande bekämpningsmedel till
dess att ett fullgott alternativ finns på marknaden.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Fastighetsnämnden
Reservation anfördes av Richard Bengtsson m.fl. (L) enligt följande.
Nämnden beslutar att tillstyrka motionen, samt att därutöver anföra följande:
Det är glädjande att kontoret delar vår problembeskrivning och ställer sig positiva
till förslagen i motionen. Ska vi få problemet med råttor under kontroll krävs
verksamma bekämpningsmetoder, råttsäkrade papperskorgar och avfallssystem samt
en medvetenhet om att det skräp vi själva lämnar efter oss kan leda till att råttkolonier
etableras och växer. Motionen om att ta fram ett övergripande
råttbekämpningsprogram för hela staden bör därför tillstyrkas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Särskilt uttalande gjordes av Lars Jilmstad m.fl. (M), Sabine Pettersson (L)
och Märta Martin Åkesson (C) enligt följande.
Det är glädjande att miljöförvaltningen delar vår problembeskrivning och föreslår att
tillstryka motionen. Det är allvarligt att råttpopulationen i staden troligtvis ökat, och vi
vill framhålla vikten av att kontinuerligt kontrollera beståndet, för att bibehålla en
säker och hälsosam stad. Ska vi få problemet med råttor under kontroll krävs
verksamma bekämpningsmetoder, innefattande råttsäkrade papperskorgar och
avfallssystem, samt en medvetenhet om att skräp som lämnas efter av stadens invånare
kan leda till att råttkolonier etableras och växer.
Motionen om att ta fram ett övergripande råttbekämpningsprogram bör därför
tillstrykas.

Trafiknämnden
Reservation anfördes av Patrik Silverudd (L) enligt följande.
Nämnden beslutar att tillstyrka motionen och att därutöver anföra följande:
Det är glädjande att trafikkontoret delar vår syn om att skadedjursbekämpning är en
viktig fråga och att kontoret ansökt och erhållit dispens från kemikalieinspektionen för
användande av Racumin.
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Det är allvarligt att råttpopulationen i staden sannolikt ökat, och vi vill framhålla
vikten av att kontinuerligt kontrollera beståndet, för att bibehålla en säker och
hälsosam stad. Ska vi få problemet med råttor under kontroll krävs verksamma
bekämpningsmetoder, innefattande råttsäkrade papperskorgar och avfallssystem, samt
en medvetenhet om att skräp som lämnas efter av stadens invånare kan leda till att
råttkolonier etableras och växer.
Motionen om att ta fram ett övergripande råttbekämpningsprogram bör därför
tillstyrkas.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Kristina Lutz m.fl. (M) och Jessica Sjönell (L) enligt
följande.
1. Att tillstyrka motionen.
2. Att därutöver anföra följande.
Problemet med råttor i Stockholms stad är ett växande sådant. När
kemikalieinspektionen gav Stockholm stad dispens att använda ett starkt, icke-godkänt
råttgift minskade problemet direkt. Det finns dock fler åtgärder som i samband kan
minska problemet och staden behöver inkludera dessa i en övergripande handlingsplan
för hur råttorna ska bekämpas. Ska problemet med råttor i Stockholm fås under
kontroll krävs verksamma bekämpningsmetoder, råttsäkrade papperskorgar och
avfallssystem, samt en medvetenhet om att det matavfall och skräp en själv lämnar
efter sig kan leda till att råttkolonier etableras och växer.
Motionen om att ta fram ett övergripande råttbekämpningsprogram för hela staden
bör därför tillstyrkas.

Södermalms stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Anne-Lie Elfvén (L) och Christoffer Järkeborn m.fl.
(M) enligt följande.
1. Att tillstyrka motionen.
2. Att därutöver anföra följande.
Ska vi få problemet med råttor under kontroll krävs verksamma bekämpningsmetoder,
råttsäkrade papperskorgar och avfallssystem samt en medvetenhet om att det skräp jag
själv lämnar efter mig kan leda till att råttkolonier etableras och växer. Motionen om
att ta fram ett övergripande råttbekämpningsprogram för hela staden bör därför
tillstyrkas.
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