Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Staben

Handläggare
Maria Haskas
Telefon: 0850815087

Tjänsteutlåtande
Dnr SKA 2021/203
Sida 1 (2)
2021-06-18

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2021-09-02

Sopsituationen i Skarpnäck
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget
godkänns.
2. Medborgarförslaget sänds vidare till SVOA för kännedom.
Sammanfattning
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-06-17 anmäldes ett
medborgarförslag om sopsituationen i Skarpnäck. Förslagsställaren
vill att ägandet av Skarpnäcks sopsugsanläggning så snart som
möjligt överförs till kommunen, att överföringen sker på ett sätt
som inte medför onödig tidsutdräkt eller kostnadsökning samt att
samtal om överföringen omedelbart upptas mellan samfälligheten
och kommunen.
Stadsdelsnämnden har inget uppdrag att arbeta med hushållsavfallshantering. Enligt SVOA, som är det kommunala bolag inom
Stockholms stad som hanterar frågor om hushållsavfall, så är frågan
om övertagande av befintliga sopsugsanläggningar runtom i staden
under utredning. En övergång till kommunalt huvudmannaskap är
dock kantad av ett flertal juridiska, tekniska och ekonomiska
frågeställningar som ännu inte är utredda. Frågan om en eventuell
övergång är något som samfällighetsföreningen och SVOA behöver
ha en dialog kring.
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Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-06-17 anmäldes ett
medborgarförslag om sopsituationen i Skarpnäck.
Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2021-08-26.
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Ärendet
Förslagsställaren framför att Skarpnäck, så fort som möjligt,
behöver få en långsiktig och hållbar lösning på sophanteringen.
Detta med anledning av att den befintliga sopsugsanläggning som
hanterat insamling av hushållssopor och matavfall har varit ur
funktion sedan årsskiftet 2019/2020. Enligt förslagsställaren har
samfälligheten som nu ansvarar för sopsugen ännu inte kunnat
redovisa ett förslag på hur sophanteringen ska lösas. Därför vill
förslagsställaren att ägandet av Skarpnäcks sopsugsanläggning så
snart som möjligt överförs till kommunen, att överföringen sker på
ett sätt som inte medför onödig tidsutdräkt eller kostnadsökning
samt att samtal om överföringen omedelbart upptas mellan
samfälligheten och kommunen.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen har förståelse för att det har inneburit stora
problem för alla de hushåll i Skarpnäck som varit anslutna till
sopsugen sedan den blev obrukbar. Den aktuella
sopsugsanläggningen är privat och det är Sopsam (Sopsug i
Skarpnäck samfällighetsförening) som har det yttersta ansvaret för
sopsugsanläggningen. Det är alltså upp till samfälligheten att
bekosta reparation av sopsugen vilket de nu, enligt de uppgifter som
stadsdelsförvaltningen har, beslutat att göra.
Stadsdelsnämnden har inget uppdrag att arbeta med
hushållsavfallshantering. Enligt information som förvaltningen har
fått från SVOA, som är det kommunala bolag inom Stockholms
stad som hanterar frågor om hushållsavfall, så är frågan om
övertagande av befintliga sopsugsanläggningar runtom i staden
under utredning. Målet är att kunna erbjuda de samfälligheter som
vill en möjlighet att gå över till kommunalt huvudmannaskap. En
övergång till kommunalt huvudmannaskap är dock kantad av ett
flertal juridiska, tekniska och ekonomiska frågeställningar som ännu
inte är utredda. Frågan om en eventuell övergång är något som
samfällighetsföreningen och SVOA behöver ha en dialog kring. I
samfälligheten finns representanter från bostadsrättsföreningar och
hyresvärdar som är anslutna till sopsugen.
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