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Fler papperskorgar till Akalla 4H-gård
Svar på skrivelse från Anna-Karin Nilsson (SD)
Förslag till beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Anna-Karin Nilsson (SD) har i en skrivelse till stadsdelsnämnden
framfört ett förslag om att förvaltningen ska se över möjligheten för
fler papperskorgar i grönområdet runt Akalla by och 4H-gård.
Skribenten önskar även att förvaltningen ser över möjligheten att
erbjuda dricksvatten till invånare.
Förvaltningen arbetar aktivt för att på olika sätt minska
nedskräpningen i stadsdelsområdet både genom informations- och
fysiska insatser. Under våren 2021 startade förvaltningen
platssamverkan i Akalla by och i det inledande arbetet har bland
annat nedskräpning lyfts som ett problemområde samt att
skräpkorgar finns i många olika utföranden. Förvaltningen bedömer
att frågan om att få enhetliga skräpkorgar fortsatt kan hanteras inom
platssamverkan. I övrigt bör frågan hanteras inom ramen för driften
och den pågående översynen av skräpkorgar i stadsdelsområdet.
Bakgrund
Anna-Karin Nilsson (SD) inkom den 23 juni med en skrivelse till
stadsdelsnämnden. Skrivelsen bifogas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen stadsutveckling,
medborgarservice och fritid.
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Ärendet
Anna-Karin Nilsson (SD) har i en skrivelse till stadsdelsnämnden
framfört ett förslag om att förvaltningen ska se över möjligheten för
fler papperskorgar i grönområdet runt Akalla by och 4H-gård.
Skribenten beskriver hur platsen är en populär mötesplats,
framförallt sommartid, med många människor som grillar och har
picknick. Detta leder till stora mängder skräp och överfulla
skräpkorgar vilket i sin tur orsakar onödig nedskräpning.
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Skribenten önskar även att förvaltningen ser över möjligheten att
erbjuda dricksvatten till invånare, framförallt under de varma
sommarmånaderna.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen arbetar aktivt för att på olika sätt minska
nedskräpningen i stadsdelsområdet. Både genom fysiska insatser,
som rätt skräpkorg på rätt plats, men även genom att öka kunskapen
och medvetenhet om nedskräpning och dess konsekvenser.
Förvaltningen har även ett miljönätverk som arbetar med att
implementera miljö- och klimathandlingsplanen 2020-2023.
Miljönätverket samverkar med andra förvaltningar för att driva
miljöfrågorna framåt. Bland annat deltar förvaltningen i
miljöförvaltningens projekt Samverkan för minskad nedskräpning.
Under våren 2021 startade förvaltningen upp ett arbete med
platssamverkan i Akalla by. I samverkan medverkar flera av
aktörerna som bedriver verksamheter i Akalla by samt
representanter från polisen, trafikkontoret, fastighetskontoret och
stadsdelsförvaltningen. I det inledande arbetet har bland annat
nedskräpning lyfts som ett problemområde och åtgärder för att
hantera frågan planeras inom den fortsatta samverkan. Att det är
brist på skräpkorgar har inte lyfts vid de inledande mötena, däremot
noterades det att det finns många olika typer av skräpkorgar inom
området och att det vore önskvärt med enhetliga skräpkorgar.
Förvaltningen bedömer att frågan om enhetliga skräpkorgar fortsatt
kan hanteras inom detta forum. I övrigt bör frågan kunna hanteras
inom ramen för driften och den pågående översynen av skräpkorgar
i stadsdelsområdet.
En dricksvattenkran finns i Akalla by i anslutning till grillplatsen
vid plaskdammen.
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