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Medborgarförslag om hållbar sopsortering i
Södermalms parker
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
införa sopsortering i samtliga parker inom Södermalms
stadsdelsområde. Ett utbyggt system för sopsortering innebär, enligt
förslagsställaren, minskad nedskräpning vilket bidrar till lägre
kostnad för städning och sanering.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar förslaget som innebär att
möjligheterna att källsortera förpackningar i stadsdelsområdets
parker utvecklas. Förvaltningen anser dock att det saknas ett
samband mellan förbättrad möjlighet till källsortering och minskad
nedskräpning.
För att minska risken för att skräpkorgarna blir överfyllda och
därigenom leda till nedskräpning i anslutning till dessa, har
förvaltningen i pågående upphandling avseende skötsel av
parkmark ställt funktionskravet att skräpkorgar aldrig får bli fulla.
Vid behov, och då ekonomiskt utrymme finns, kommer även
förvaltningen utöka kapaciteten på skräpkorgarna.
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Förvaltningen kommer löpande se över möjligheten att tillföra fler
källsorteringsstationer på lämpliga platser i parkerna med många
parkbesökare. Det är enligt förvaltningen viktigt att
källsorteringsstationerna placeras på ett sådant sätt att de inte
riskerar att användas för hushållssopor då det är otillåtet och snabbt
fyller kärlen.
Ansvaret att samla in matavfall ligger i första hand hos respektive
fastighetsägare. Att införa matavfallssortering i parkerna är enligt
förvaltningen inte praktiskt genomförbart då det kräver att kärlen är
låsta eller att dessa bevakas så att annat avfall inte hamnar i kärlen.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
införa sopsorteringsstationer i samtliga parker inom Södermalms
stadsdelsområde. Stadsdelsnämnden beslutade vid
nämndsammanträdet den 29 augusti 2019 att ge förvaltningen i
uppdrag att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas
som bilaga.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 20 januari och i rådet för
funktionshindersfrågor den 21 januari.
Ärendet
I medborgarförslaget framförs att det råder brist på möjligheten till
sopsortering i stadsdelsområdet parker. Vidare beskrivs att de
sopkorgar som finns är alldeles för små och att de snabbt blir
överfulla vilket resulterar i nedskräpning. Den enda möjligheten till
sortering som förslagsställaren noterat är de pantrör som finns
fastmonterade på vissa skräpkorgar men anser att dessa är för små i
förhållande till det stora antalet pantburkar som genereras i
parkerna.
Med hänvisning till ovanstående föreslås att sopsorteringsstationer
införs i samtliga parker inom stadsdelsområdet där sortering av
pant, plast, mat och glas möjliggörs. Ett utbyggt system för
sopsortering innebär, enligt förslagsställaren, minskad nedskräpning
vilket bidrar till lägre kostnad för städning och sanering.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen uppskattar förslaget som innebär att
möjligheterna att källsortera förpackningar i stadsdelsområdets
parker utvecklas. Förvaltningen anser dock att det saknas ett
samband mellan förbättrad möjlighet till källsortering och minskad
nedskräpning.
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För att minska risken för att skräpkorgarna blir överfyllda och
därigenom leda till nedskräpning i anslutning till dessa, har
förvaltningen i pågående upphandling avseende skötsel av
parkmark ställt funktionskravet att skräpkorgar aldrig får bli fulla.
Vid behov, och då ekonomiskt utrymme finns, kommer även
förvaltningen utöka kapaciteten på skräpkorgarna. Under 2019 har
32 nya självkomprimerande och solcellsdrivna skräpkorgar beställts
till Södermalms stadsmiljö. Dessa kärl rymmer upp till sju gånger
mer än en vanlig skräpkorg.
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I samband med att förvaltningen placerar ut nya skräpkorgar,
oavsett modell, förses dessa med pantrör där rätt förutsättningar och
behov finns. Storleken på pantrören är anpassade till vad som är
praktiskt möjligt att montera fast på kärlen.
Idag finns möjlighet att sortera ut glas, pappersförpackningar och
plast på parkmark vid Tanto strandbad, i Skinnarviksparken och vid
Långholmens strandbad.
Förvaltningen kommer löpande se över möjligheten att tillföra fler
källsorteringsstationer på lämpliga platser i parkerna med många
parkbesökare. Det är enligt förvaltningen viktigt att
källsorteringsstationerna placeras på ett sådant sätt att de inte
riskerar att användas för hushållssopor då det är otillåtet och snabbt
fyller kärlen.
Ansvaret att samla in matavfall ligger i första hand hos respektive
fastighetsägare. Att införa matavfallssortering i parkerna är enligt
förvaltningen inte praktiskt genomförbart då det kräver att kärlen är
låsta eller att dessa bevakas så att annat avfall inte hamnar i kärlen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Medborgarförslaget.
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