Motion om effektiv bekämpning av råttor
Att råttorna i vår stad är många - och att de sannolikt har blivit fler - är knappast något som
har undgått stockholmarna. Detta bekräftas även av färsk statistik från Anticimex. Enligt
Anticimex ökar antalet råttsaneringar i Stockholms stad och län. Mellan 2015 och 2016 ökade
antalet sanering i länet med fem procent.
Det finns all anledning att ta dessa uppgifter på allvar och se över hur stadens råttpopulation
kan minska. Råttornas gnagande kan orsaka stora skador på elledningar med elavbrott,
kortslutningar och andra problem med elektriska installationer som följd. De kan även ge
upphov till vattenskador. Råttor kan även bära på bakterier och virus som gör människor
sjuka, även om de numera inte är lika stora smittospridare som de varit historiskt.
Råttorna luktar också illa och deras närvaro i stadsmiljön bidrar till en känsla av otrygghet
och obehag. Det finns således all anledning att ta råttbekämpningen på allvar. Stockholms
stad behöver ett genomtänkt råttbekämpningsprogram som både tar sikte på förebyggande
åtgärder och effektiva bekämpningsmedel. Till det förra hör till exempel hur papperskorgar
utformas för att råttorna inte ska komma åt matrester och renhållning av allmänna utrymmen.
Till det senare hör bland annat att försäkra sig om att de bekämpningsmedel som används är
kraftfulla nog.
Sedan några år tillbaka har reglerna för råttbekämpning ändrats och det är inte tillåtet att
använda vissa råttgifter. Stockholms stad har dock för tillfallet dispens att använda ett ett av
dessa icke-godkända, starka, bekämpningsmedel. Dispensen löper dock ut i maj.
Förhoppningen är att därefter kunna använda medel som är lika effektiva men mer
miljövänliga. Staden bör dock ansöka om förlängd dispens, i den händelse ett. fullgott
alternativ till dagens bekämpningsmedel inte skulle hittas.
Bekämpningen av råttor är till stor del en sanitär fråga, men det är också en säkerhetsfråga.
Råttor som gnager sönder ledningar kan åsamka stor skada för infrastruktur och för
människors egendom. Därtill är det för många en trygghetsfråga. Den måste prioriteras. Vi
föreslår därför att ett stadsövergripande råttbekämpningsprogram tas fram i Stockholm. Detta
program behöver innehålla riktlinjer om att råttsäkra stadens papperskorgar, samt att en
informationskampanj tas fram kring hur man själv kan hantera matavfall från t.ex. picknickar
sommartid så att avfallet inte gynnar tillväxten av råttor. 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.

Med anledning av det ovan anförda yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar:
-

att ta fram ett övergripande råttbekämpningsprogram för hela staden
att det i ovanstående program ska ingå riktlinjer för hur stadens papperskorgar kan
råttsäkras
att det i ovanstående program kopplas en informationskampanj om korrekt hantering
av matavfall
att kommunfullmäktige beslutar att, om inte fullgott alternativ till
råttbekämpningsmedel finns tillgängligt i maj, söka fortsatt dispens för det
bekämpningsmedel vars nuvarande dispens löper ut i maj
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