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Krafttag gällande råttor i Rinkeby
Svar på skrivelse från Veronica Stiernborg m.fl. (V)
Förslag till beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Veronica Stiernborg m.fl. (V) har i en skrivelse till
stadsdelsnämnden framfört att synpunkter inkommit från boende på
Fornbyvägen i Rinkeby om problem med råttor på gångvägar,
bostadsgårdar och lekplatser. Skribenten önskar att förvaltningen
besvarar hur de samarbetar med Hembla samt med vilka medel som
förvaltningen avser att täcka upp för de områden i Rinkeby där
problemen med råttor fortsätter.
Förvaltningen instämmer med skribenten att förekomsten av
skadedjur i stadsmiljöer påverkar upplevelsen av en plats och av
trivsel och trygghet i stort. Stadsdelsförvaltningen har inget direkt
ansvar i hanteringen av skadedjur men berörs indirekt genom frågor
kopplade till renhållning. Det är mark- och fastighetsägaren som
ansvarar för skadedjursbekämpning inom sin fastighet och på all
offentlig platsmark i staden ansvarar trafikkontoret för
skadedjursbekämpning. Förvaltningen har samrått med
trafikkontoret om frågan om råttor i anslutning till Fornbyvägen.
Trafikkontorets entreprenör genomförde en inspektion i området i
september. I samband med trygghetsvandringar tar förvaltningen
kontakt med berörda fastighetsägare och i de fall vandringar har
genomförts i anslutning till Hemblas fastigheter är förvaltningens
uppfattning att de har deltagit.
Bakgrund
Veronica Stiernborg m.fl. (V) inkom den 27 september 2021 med
en skrivelse till stadsdelsnämnden. Skrivelsen bifogas.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen stadsutveckling,
medborgarservice och fritid. Förvaltningen har samrått med
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trafikkontoret som är ansvariga för skadedjursbekämpning på
offentlig platsmark i staden.
Ärendet
Veronica Stiernborg m.fl. (V) har i en skrivelse till
stadsdelsnämnden framfört att synpunkter inkommit från boende på
Fornbyvägen i Rinkeby om problem med råttor på gångvägar,
bostadsgårdar och lekplatser. I skrivelsen framförs att de boende
även har försökt att ta kontakt med Hembla som är ansvarig
fastighetsägare samt med förvaltningen.
Skribenten önskar att förvaltningen besvarar hur de samarbetar med
Hembla samt med vilka medel som förvaltningen avser att täcka
upp för de områden i Rinkeby där problemen med råttor fortsätter.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer med skribenten att förekomsten av
skadedjur i stadsmiljöer påverkar upplevelsen av en plats och
upplevelsen av trivsel och trygghet i stort. Stadsdelsförvaltningen
har inget direkt ansvar i hanteringen av skadedjur men berörs
indirekt genom frågor kopplade till renhållning.
Det är mark- och fastighetsägaren som har ansvar för
skadedjursbekämpning, enligt miljöbalken. I lagstiftningen anges att
fastighetsägaren har ansvar för att förebygga, kontrollera och vid
behov åtgärda förekomsten av skadedjur. Inom Stockholms stad är
det miljö- och hälsoskyddsnämnden som bedriver tillsyn över att
lagstiftningen följs. Trafikkontoret ansvarar för
skadedjursbekämpning inom all offentlig platsmark.
Stadsdelsförvaltningen samverkar med trafikkontoret och på
förvaltningsgemensamma områdes- och projektmöten hanteras
frågor kopplade till renhållning och skadedjur för att tidigt fånga
upp problem och genomföra åtgärder.
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En handlingsplan för skadedjursbekämpning är under framtagande
av trafikkontoret. Handlingsplanen föreslår fyra huvudsakliga
åtgärder som innefattar utvecklad avfallshantering, förbättrad
kommunikation, innovativa metoder och central upphandling av
skadedjursbekämpning. Stadsdelsförvaltningen har i sitt remissvar
över handlingsplanen bland annat lämnat synpunkter om att det
vore önskvärt om ett övergripande kommunikationsmaterial fanns
tillgängligt som berörda förvaltningar och bolag i staden kunde
nyttja för att bättre nå ut med ett gemensamt budskap.
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Förvaltningen har samrått med trafikkontoret i den aktuella frågan
om råttor i anslutning till Fornbyvägen. Trafikkontoret redogör att
det i mitten av september fanns en tekniker på plats i Rinkeby som
utförde en inspektion. Det finns betesstationer utplacerade i
Askebyparken, i Parkleken Rinken och vid Fornbyvägen. Utöver
detta är det främst privata ytor som respektive fastighetsägare får
bekämpa genom sina respektive skadedjursbolag. En föreslagen
åtgärd är att trimma och glesa ur samtliga buskage utmed gångvägar
och fastigheter och på så vis göra det mindre skyddat och bovänligt
för råttorna. Giftåtgången har varit ganska låg under
sommarmånaderna, som på de flesta ställen i Stockholm, då råttorna
hittar annat att äta. I augusti blev det en helomvändning och
giftåtgången ökade drastiskt, vilket kommer märkas snart då antalet
råttor kommer sjunka igen. Betesstationerna fylls på varje månad.
Det pågår även ett markarbete på Fornbyvägen 8 vilket också kan få
råttorna till extra mycket rörelse då de är mycket känsliga för
vibrationer.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har antagit en lokal miljö- och
klimathandlingsplan för perioden 2020-2023. En av de prioriterade
aktiviteterna i miljöhandlingsplanen är att arbeta mot minskad
nedskräpning. I samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
genomförs projektet Tillsammans för ett rent Järva som bland annat
syftar till att öka invånarnas kunskap om nedskräpning och leda till
minskad nedskräpning med minskade kostnader för renhållning och
ökad nöjdhet som följd. Förvaltningen ser ett värde i att
renhållningsinsatser kombineras med informations- och
kunskapshöjande insatser till stadsdelsområdets fastighetsägare,
invånare, besökare och verksamma och tror att det kan ha goda
resultat avseende minskad förekomst av skadedjur och ökad trivsel i
stadsmiljöerna.
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Förvaltningen har sedan oktober 2019, då det nuvarande
parkskötselavtalet började gälla, utökat renhållningsfrekvensen
löpande över hela året. Förvaltningens driftentreprenör hanterar
dagligen en mängd tjuvtippar runtom i stadsdelsområdet i
naturmark, intill återvinningstationer och papperskorgar. Utöver
detta har förvaltningen tillsatt extra städinsatser när det är ökat
besökstryck i parker under sommarmånaderna. Dumpning av
hushållsavfall i parksopor är ett fortsatt problem, men uppskattas ha
minskat och hanteras löpande tillsammans med driftentreprenören. I
dagsläget pågår även ett innovationsprojekt för att mäta mängden
skräp i stadsdelens papperskorgar för att anpassa
renhållningsinsatser och reinvesteringar utefter behov.
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Vad gäller förvaltningens samarbete med Hembla är det främst
aktuellt i samband med trygghetsvandringar. När
trygghetsvandingar genomförs i stadsdelsområdet är en
förutsättning att berörda fastighetsägare i anslutning till den aktuella
vandringen deltar. Detta för att säkerställa att utpekade brister tas
omhand och åtgärdas. I samband med trygghetsvandringar tar
förvaltningen kontakt med berörda fastighetsägare och i de fall
vandringar har genomförts i anslutning till Hemblas fastigheter är
förvaltningens uppfattning att de har deltagit.

Toni Mellblom
stadsdelsdirektör

Åsa Ljusberg
avdelningschef

Bilaga
Skrivelse från Veronica Stiernborg m.fl. (V) om krafttag gällande
råttor i Rinkeby
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