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Medborgarförslag Pantbehållare för sopkorgar
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på
medborgarförslaget

Sammanfattning
Medborgaren föreslår att alla sopkorgar i hela Skarpnäcks område
förses med pantbehållare vilket skulle vara schystare för personer
som letar pant och snällare mot vår miljö.
Pantrör finns idag i parkerna hos en del stadsdelsförvaltningar och
bedöms fungera bra då burkarna som normalt tar upp mycket plats i
sopbehållarna istället hamnar i pantröret som monterats på
papperskorgen. Pantletaren slipper då tömma ut innehållet i
papperskorgen för att kunna hitta pantburkarna vilket kan ge mindre
nedskräpning kring papperskorgen.
Stadsdelsförvaltningen stöder förslaget och kommer under året att
införskaffa pantrör och sätta upp dessa i större parker och på andra
lämpliga platser.
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Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-02-04 anmäldes ett
medborgarförslag om pantbehållare för sopkorgar.
Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2021-03-11.
Ärendet
Medborgaren föreslår att alla sopkorgar i hela Skarpnäcks område
förses med pantbehållare vilket skulle vara schystare för personer
som letar pant och snällare mot vår miljö.
Synpunkter och förslag
Pantrör finns idag i parkerna hos en del stadsdelsförvaltningar och
bedöms fungera bra då burkarna som normalt tar upp mycket plats i
sopbehållarna istället hamnar i pantröret som monterats på
papperskorgen. Pantletaren slipper också tömma ut innehållet i
papperskorgen för att kunna hitta pantburkarna vilket kan ge mindre
nedskräpning kring papperskorgen. Stadsdelsförvaltningen stöder
förslaget och kommer under året att införskaffa pantrör och sätta
upp dessa i större parker och på andra lämpliga platser.
Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
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