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§ 12
Medborgarförslag om hållbar sopsortering i Södermalms
parker
Svar på medborgarförslag
SÖD 2019/1013

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
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.
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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Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2019/1013-5 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag om
hållbar sopsortering i Södermalms parker
 SÖD 2019/1013-5.1 Bilaga Medborgarförslag om hållbar
sopsortering
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