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Medborgarförslag om övervakningskamera vid
Vårbergs centrums återvinningsstation.
-

Svar på medborgarförslag

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
lämnar det som svar på remissen.
Sammanfattning
Den 15 juni 2020 inkom till stadsdelsförvaltningen ett
medborgarförslag om att sätta upp en eller flera
övervakningskameror vid återvinningsstationen nära Vårbergs
centrum, samt placera skyltar som informerar om bevakningen samt
hur man kan hantera olika typer av avfall och gällande straff för
hantering av fel avfall.
Givet att förvaltningen inte har rådighet över platsen och att det
nuvarande systemet baserat på återvinningsstationer ska avvecklas
och ersättas med ett bostadsnära system för insamling och
borttransport föreslår förvaltningen att ingen vidare utredning eller
åtgärd görs i enlighet med medborgarförslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till stadsdelsnämnden där
förslagslämnaren lyfter återkommande problem med felaktig
hantering av avfall vid återvinningsstationen nära Vårbergs centrum
och föreslår uppsättning av övervakningskameror och
informationsskyltar vid stationen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen Stadsutveckling och
medborgarservice.
Ärendet
Den 15 juni 2020 inkom till stadsdelsnämnden ett medborgarförslag
om att sätta upp en eller flera övervakningskameror vid
återvinningsstationen nära Vårbergs centrum, framför fastigheten
Vårholmsbackarna 99, samt placera skyltar som informerar om
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bevakningen, hur man kan hantera olika typer av avfall och
gällande straff för felaktig hantering av avfall.
Förslagslämnaren lyfter som anledning till förslaget de
återkommande problemen med felaktig hantering av avfall vid den
nämnda återvinningsstationen då grovavfall, hushållsavfall och
textilavfall slängs på platsen även om inte kärl för dessa avfallstyper
finns att tillgå.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen anser, liksom förslagslämnaren, att felaktig hantering
av avfall är ett problem i stadsdelsnämndsområdet och välkomnar
initiativ som syftar till att få till en bättre situation vid dessa platser.
Förvaltningen ser en generell ökning av nedskräpningen i
utemiljöerna och genomför olika åtgärder för att minska problemen
det medför och på sikt vända trenden mot en minskning av
nedskräpninen. Bland annat ökas frekvensen och omfattningen på
städningen när belastningen är hög, huvudsakligen under vår och
sommar samt högtider. Inkomna anmälningar gällande
nedskräpning prioriteras och åtgärdas omgående, och förvaltningen
arbetar med pedagogiska åtgärder för att öka allmänhetens kunskap
kring och hantering av olika avfallstyper.
Gällande förslaget ligger två omständigheter till grund för
förvaltningens förslag till hantering. Det är dels att ytan som tas upp
i medborgarförslaget är gatumark och därmed står under
trafikkontoret ansvar, förvaltningen har således inte rådighet över
marken och kan därför inte sätta upp något på denna yta. Det är
också så att i januari 2019 trädde nya förordningar i kraft gällande
förpacknings- och returpappersavfallsinsamling och borttransport.
De nya förordningarna innebär att det nuvarande systemet baserat
på återvinningsstationer ska avvecklas och ersättas med ett
bostadsnära system för insamling och borttransport. Det vill säga,
borttransport av vanligt förekommande förpackningar och
returpapper ska som huvudregel ske i direkt anslutning till
bostadsfastigheten. Från och med 1 april 2025 ska systemet vara
helt implementerat och insamling till 100 % ske från
bostadsfastigheter, förutom vid undantag godkända av
Naturvårdsverket.
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Förvaltningen föreslår i och med den kommande förändringen av
dagens återvinningsstationer att ingen vidare utredning eller åtgärd
görs i enlighet med medborgarförslaget. Förvaltningen föreslår
istället att förslaget och informationen i det tas med i arbetet med att
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tillämpa det nya tillståndspliktiga insamlingssystemet på lokal nivå i
Skärholmens stadsdelsnämndsområde.
Eftersom brådskande sanitära situationer likt de beskrivna i
förslaget kan uppstå på platsen innan det nya systemet är
implementerat föreslår förvaltningen att medborgarförslaget och
svar på medborgarförslaget från stadsdelsnämnden skickas till
Trafikkontoret, Miljöförvaltningen och Förpacknings- och
tidningsinsamlingen för kännedom.
Patrik Åhnberg
Stadsdelsdirektör
Bilagor
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