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Medborgarförslag gällande sophanteringen på
Östgötagatan nära Ringvägen
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar den del av
medborgarförslaget som omfattar gatumark till
trafiknämnden för vidare hantering.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
sophanteringen på Östgötagatan nära Ringvägen. I
medborgarförslaget föreslås att fler skräpkorgar placeras ut i
Tullgårdsparken och på trottoaren som går längs med parken samt
att skräpkorgarna ska tömmas oftare.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då god
renhållning utgör en viktig del i upplevelsen av en väl
omhändertagen och trygg stadsmiljö.
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Under 2020, ersattes befintliga skräpkorgar med nya större
skräpkorgar i den centrala delen av Tullgårdsparken. Den 1 januari
2021 trädde även det nya avtalet för skötsel och underhåll av det
östra stadsdelsområdets parker i kraft. Avtalet innehåller, till
skillnad från det tidigare avtalet, så kallade funktionskrav på
renhållningen av parkytorna som stadsdelsnämnden ansvarar för.
Detta innebär att nedskräpade ytor ska renhållas när skräp
uppkommer samt att papperskorgarna inte får ha en större
fyllnadsgrad än 80 procent. Det är förvaltningens förhoppning att
ovannämnda förändringar ska innebära att Tullgårdsparken upplevs
renare och mer välstädad.
Eftersom den del av förslaget som gäller fler skräpkorgar på
intilliggande trottoar och utökad tömning av dessa skräpkorgar,
ligger på gatumark som ansvaras av trafiknämnden, föreslår
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stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden överlämnar denna del
av medborgarförslaget till trafiknämnden för vidare hantering.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
sophanteringen på Östgötagatan nära Ringvägen. Stadsdelsnämnden
beslutade vid nämndsammanträdet den 26 november 2020 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 15 mars 2021 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 16 mars 2021.
Ärendet
I medborgarförslaget anger förslagsställaren att hen vid promenader
runt parken1 vid Östgötagatan lagt märke till att flera skräpkorgar
förblir fulla utan att tömmas. Förslagsställaren beskriver att det ser
otrevligt ut men anger samtidigt att det blivit bättre men att det ändå
behöver göras mer för att uppnå god renhållning.
I medborgarförslaget beskrivs vidare att nedskräpningen skapar en
ond cirkel eftersom nedskräpningen leder till att platsen blir än mer
nedskräpad. Nedskräpningen drar också till sig skadedjur, till
exempel råttor, vilket enligt förslagsställaren är en möjlig förklaring
till den ökade mängden råttor i området.
Med anledning av beskrivningen ovan föreslås i medborgarförslaget
att fler skräpkorgar placeras ut i Tullgårdsparken och på trottoaren
som går längs med parken samt att skräpkorgarna ska tömmas
oftare.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då god
renhållning utgör en viktig del i upplevelsen av en väl
omhändertagen och trygg stadsmiljö.
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Under 2020, ersattes befintliga skräpkorgar med en volym på 60
liter med nya större skräpkorgar med en volym på 155 liter i den
centrala delen av Tullgårdsparken. I den del av parken som ligger i
hörnet Bohusgatan/Östgötagatan krävs att sophämtningen utförs

Vid kontakt med förslagsställaren har det framkommit att den aktuella parken är
Tullgårdsparken.
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manuellt varför dessa skräpkorgar inte bytts ut mot den större
modellen.
Den 1 januari 2021 trädde det nya avtalet för skötsel och underhåll
av det östra stadsdelsområdets parker i kraft. Avtalet innehåller, till
skillnad från det tidigare avtalet, så kallade funktionskrav på
renhållningen av parkytorna som stadsdelsnämnden ansvarar för.
Detta innebär att nedskräpade ytor ska renhållas när skräp
uppkommer samt att papperskorgarna inte får ha en större
fyllnadsgrad än 80 procent. Enligt det tidigare driftsavtalet skulle
renhållning och tömning av skräpkorgarna i parken ske en gång i
veckan.
Det är förvaltningens förhoppning att ovannämnda förändringar ska
innebära att Tullgårdsparken upplevs renare och mer välstädad.
Eftersom den del av förslaget som omfattar fler skräpkorgar på
intilliggande trottoar och utökad tömning av dessa skräpkorgar,
ligger på gatumark som ansvaras av trafiknämnden, föreslår
stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden överlämnar denna del
av medborgarförslaget till trafiknämnden för vidare hantering.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Medborgarförslaget.
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