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§ 175
Svar på motion (V) om städdagar (KS 2020.283)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionens första sats och bifaller motionens 
andra att-sats.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar 
och föreningar och enskilda i området organisera städdag i Karby/Brottby och
• att, eftersom behovet i högsta grad är stort också i centrala Vallentuna och förmodligen även 
andra delar av kommunen, ge kommunstyrelsen i uppdrag att organisera större städdagar, 
exempelvis i samarbetet med organisationen Håll Sverige Rent eller på annat sätt.

BEDÖMNING
Nedskräpning är ett angeläget problem för såväl miljön som invånarnas upplevda trygghet. 
Kommunledningskontoret bedömer i samråd med teknik- och fastighetsförvaltningen att 
motionens förslag är i linje med det pågående arbetet med Avfallsplan 2021-2032, 
kommunens åtaganden som Håll Sverige Rent-kommun samt kommunstyrelsens satsning på 
trygghetsfrämjande åtgärder. Ett systematiskt arbete bör etableras och behöver förutom 
kommunal drift av papperskorgar och markskötsel inkludera flera förvaltningar, såsom 
kommunikation samt utbildningsinsatser i förskolor och skolor. Motionens förslag att 
organisera städdagar som involverar olika parter kan med ledning av Avfallsplanen 
omhändertas i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplanering inför kommande år.

Ärenden om nedskräpning via kommunens felanmälan brukar enligt handläggarnas 
bedömning vanligtvis åtgärdas inom 5 arbetsdagar och dumpning på allmänna platser och 
kommunal mark städas omgående. Ärenden om nedskräpning fördelas från kommunen till 
ansvarig part, förutom den egna verksamheten främst till SL och Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen.

Akuta insatser för att åtgärda nedskräpning är viktigt men också kostsamt och förvaltningarna 
måste löpande göra prioriteringar mellan olika behov som uppstår. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen har ingen särskild budget för nedskräpning, kostnaderna bokförs till 
stor del inom Gata-park. Kostnaderna för nedskräpning till och med augusti månad 2021 har 
ökat med ca 25 procent jämfört med år 2020.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår den 
första att-satsen och anser motionens andra att-sats besvarad.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionens första sats och bifaller motionens andra att-sats.
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Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande gällande första att-
satsen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), 
ställer proposition på Jerri Bergströms (S) yrkande gällande andra att-satsen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå det. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer 
proposition sitt eget yrkande gällande andra att-satsen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att bifalla detsamma.

Beslutsunderlag
 §140 KS AU Svar på motion (V) om städdagar
 Svar på motion (V) om städdagar
 Tryggt och snyggt? - Motion (V) om städdagar



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-30

Referensnummer för signaturer:

§ 140
Svar på motion (V) om städdagar (KS 2020.283)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionens första sats och bifaller motionens 
andra att-sats.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar 
och föreningar och enskilda i området organisera städdag i Karby/Brottby och
• att, eftersom behovet i högsta grad är stort också i centrala Vallentuna och förmodligen även 
andra delar av kommunen, ge kommunstyrelsen i uppdrag att organisera större städdagar, 
exempelvis i samarbetet med organisationen Håll Sverige Rent eller på annat sätt.

BEDÖMNING
Nedskräpning är ett angeläget problem för såväl miljön som invånarnas upplevda trygghet. 
Kommunledningskontoret bedömer i samråd med teknik- och fastighetsförvaltningen att 
motionens förslag är i linje med det pågående arbetet med Avfallsplan 2021-2032, 
kommunens åtaganden som Håll Sverige Rent-kommun samt kommunstyrelsens satsning på 
trygghetsfrämjande åtgärder. Ett systematiskt arbete bör etableras och behöver förutom 
kommunal drift av papperskorgar och markskötsel inkludera flera förvaltningar, såsom 
kommunikation samt utbildningsinsatser i förskolor och skolor. Motionens förslag att 
organisera städdagar som involverar olika parter kan med ledning av Avfallsplanen 
omhändertas i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplanering inför kommande år.

Ärenden om nedskräpning via kommunens felanmälan brukar enligt handläggarnas 
bedömning vanligtvis åtgärdas inom 5 arbetsdagar och dumpning på allmänna platser och 
kommunal mark städas omgående. Ärenden om nedskräpning fördelas från kommunen till 
ansvarig part, förutom den egna verksamheten främst till SL och Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen.

Akuta insatser för att åtgärda nedskräpning är viktigt men också kostsamt och förvaltningarna 
måste löpande göra prioriteringar mellan olika behov som uppstår. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen har ingen särskild budget för nedskräpning, kostnaderna bokförs till 
stor del inom Gata-park. Kostnaderna för nedskräpning till och med augusti månad 2021 har 
ökat med ca 25 procent jämfört med år 2020.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (V) om städdagar
 Tryggt och snyggt? - Motion (V) om städdagar
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (V) om städdagar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionens första sats och bifaller 
motionens andra att-sats.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och 
förvaltningar och föreningar och enskilda i området organisera städdag i 
Karby/Brottby och
• att, eftersom behovet i högsta grad är stort också i centrala Vallentuna och 
förmodligen även andra delar av kommunen, ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
organisera större städdagar, exempelvis i samarbetet med organisationen Håll Sverige 
Rent eller på annat sätt.

BEDÖMNING
Nedskräpning är ett angeläget problem för såväl miljön som invånarnas upplevda 
trygghet. Kommunledningskontoret bedömer i samråd med teknik- och 
fastighetsförvaltningen att motionens förslag är i linje med kommunstyrelsens 
satsning på trygghetsfrämjande åtgärder, kommunens åtaganden som Håll Sverige 
Rent-kommun samt det pågående arbetet med Avfallsplan 2021-2032, där aktuellt 
periodmål är att kommunen till år 2023 ska ha en systematisk hantering av skräp.

Akuta insatser för att åtgärda nedskräpning är viktigt men också kostsamt och 
förvaltningarna måste löpande göra prioriteringar mellan olika behov som uppstår. 
Kostnaderna för nedskräpning till och med augusti månad 2021 har ökat med ca 25 
procent jämfört med år 2020. Problematiken är inte avgränsad till Karby/Brottby och 
en kommungemensam ansats behövs.

De viktigaste åtgärderna handlar om att förebygga att nedskräpning sker och att skräp 
hamnar i avsedda kärl, vilket även medför lägre kostnader för kommunen. Teknik- 
och fastighetsförvaltningen ska med ledning av Avfallsplanen ansvara för att i 
samarbete med övriga förvaltningar etablera ett systematiskt arbete med att 
förebygga och åtgärda nedskräpning. Åtgärder omhändertas i nämndernas och 
förvaltningarnas verksamhetsplanering inför kommande år, inklusive att 
återkommande organisera städdagar som involverar lokalsamhället. Syftet med 
skräpplockarevenemang är att höja medvetenheten kring skräpproblematiken och 
främja invånarnas engagemang. 
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Bakgrund
Vänsterpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2020-10-12 uppmärksammat 
problematik med nedskräpning i hela det centrala området av Karby/Brottby, 
exempelvis runt infartsparkeringar, vid återvinningsstationen och längs gångväg. 
Vänsterpartiet anger att felanmälningar till kommunens bemötts med att det inte 
finns pengar till städning. 

Problemet
I Vallentuna kommuns felanmälansystem inkom under perioden 2020-01-01 till 
2021-08-30 totalt 165 ärenden som rörde nedskräpning och dumpning av sopor. 
Felanmälningarna är koncentrerade till områden i Vallentuna tätort. I Karby/Brottby 
har under perioden 2 anmälningar gjorts. Se karta nedan (gula trianglar är enskilda 
anmälningar, blå cirklar anger flera anmälningar i ett område). Handläggarnas 
bedömning är att nedskräpning vanligtvis åtgärdas inom 5 arbetsdagar samt att 
dumpning på allmänna platser och kommunal mark städas omgående. Ärenden om 
nedskräpning fördelas från kommunen till ansvarig part, förutom den egna 
verksamheten främst till SL och Förpacknings- och tidningsinsamlingen. 
Nedskräpning vid återvinningstationer städas av Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen inom några dagar och i Karby schemalagt två gånger per vecka. 
Den genomsnittliga handläggningstiden i kommunens felanmälningssystem var 10 
dagar, vilket inkluderar svarstid för att stänga ärendet.

Skräpmätningar görs inom SÖRABs region vartannat år. Senaste mätning är 
genomförd 2020 och visar problem med framförallt fimpar i Vallentuna kommun. I 
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Polisens trygghetsmätning 2020, som fick svar från cirka 770 invånare i Vallentuna, 
anger cirka 65 procent att de upplever nedskräpning som ett problem i Vallentuna.

35 miljoner skräpföremål slängs på marken under en vecka i Sverige. I vikt motsvarar 
det 60 ton skräp. Skräpet bestod huvudsakligen av fimpar (62 %), snus (14 %), plats 
(9 procent), papper/kartong (7 %) och metall (3 %). Om man exkluderar antalet 
fimpar, snus och tuggummin ur resultaten är 38 % av det som slängs på marken plast. 
Totalt slängs 3,3 miljoner plastföremål på marken under en vecka. Av den plast som 
hittats är 26,5 % förpackningar för livsmedel. Lösa korkar står för 3,9 %. Siffrorna 
kommer från den nationella kartläggning av nedskräpningen i stadskärnorna i 75 
kommuner som Håll Sverige Rent utfört på uppdrag av Naturvårdsverket i juni 20201. 

Kostnaderna för nedskräpning till och med augusti månad 2021 har ökat med ca 25 
procent jämfört med år 2020. Teknik- och fastighetsförvaltningen har ingen särskild 
budget för nedskräpning, kostnaderna bokförs till stor del inom Gata-park.

Erfarenheter
Vallentuna kommun har sedan år 2000 deltagit i Håll Sverige Rents nationella 
evenemang för skräpplockdagar. Målgruppen har främst varit förskolor och skolor. 
Erfarenheterna är mycket goda. Skräpplockardagar i Vallentuna genomfördes med 
fokus på april månad 2021. Statistik om mängd saknas då det insamlade skräpet 
slängdes i restavfallet. I Vallentuna anmälde sig 38 förskolor och skolor med totalt 
4 854 deltagare samt en handfull privata aktörer. I samarbete med föreningslivet 
ordnade Fritidsförvaltningen en särskild skräpplockardag den 21 april som lockade 
ett femtiotal deltagare runt om i kommunen. Totalt samlades uppskattningsvis 240 kg 
skräp in. Se www.vallentuna.se/skrapplockardagarna. 

Såväl föreningar som enskilda hör emellanåt av sig till kommunen, främst till 
fritidsförvaltningen, och vill arrangera skräpplockaraktiviteter. I kommunen finns 
även gruppen Plogga Vallentuna (plogga innebär att man joggar eller rör sig på annat 
sätt och plockar skräp). 

I dagsläget finns flera frågetecken som behöver rätas ut kring hur skräpplocknings-
initiativ ska gå tillväga, bland annat: Hur påverkas kommunens avtal med 
entreprenörer? Kan ideell skräpplockning ske var som helst på allmän och privat 
mark? Kan kommunen tillhandahålla material som handskar och säckar? Hur ska 
skräpet omhändertas? 

Avfallsplanens mål och EU:s engångsplastdirektiv
Vallentuna kommuns Avfallsplan 2021-2032 innehåller i målområdet Skräp och 
nedskräpning bland annat:

 Strategier: • Kommunen agerar förebild och inspiratör och föregår med gott 
exempel genom till exempel skräpplockning. • Samverka och stärka dialog mellan 
kommun, invånare, näringsliv, intresseorganisationer och andra relevanta aktörer. 
• Utveckla tjänster som bidrar till att hantera och minska nedskräpning samt verka 

1 https://hsr.se/artiklar/nationell-matning samt https://skola-
kommun.hsr.se/statistikportal/nationella-matningar Läst 2021-06-14.

http://www.vallentuna.se/skrapplockardagarna
https://hsr.se/artiklar/nationell-matning
https://skola-kommun.hsr.se/statistikportal/nationella-matningar
https://skola-kommun.hsr.se/statistikportal/nationella-matningar
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för innovativ teknik och digitalisering. • Använda kommunikation som ett verktyg 
för att skapa beteendeförändring.

 Huvudmål: 5.1 År 2032 har nedskräpning i offentlig miljö halverats jämfört med 
2020. 

 Periodmål 2021–2023: 5.1.1 År 2023 har kommunen en systematisk hantering av 
skräp. 

 Indikatorer: • Antal skräpföremål per 10 m2 samt • Insamlad mängd nedskräpning 
med större föremål, i ton per år och antal tillfällen.

I arbetet ska lokala och SÖRAB-gemensamma strategier för arbetet med insamling av 
skräp och nedskräpning tas fram och lokalt arbetssätt för insamling av skräp och 
registrering av nedskräpning utvecklas. Kommunen ska i samarbete med SÖRAB 
utföra skräpmätningar utifrån fastställda metoder som har tagits fram av stiftelsen 
Håll Sverige Rent och Statistiska centralbyrån, som underlag för kommunens arbete 
med att förebygga nedskräpning.

Den 5 juni 2019 fattade EU beslut om ett så kallat engångsplastdirektiv med en rad 
åtgärder om hur medlemsländerna ska komma till rätta med vissa plastprodukters 
negativa påverkan på miljön2. Vad gäller nedskräpning gäller bland annat: 

 Minska användningen av vissa produkter. För livsmedelsbehållare och muggar för 
vilka det inte anses finnas enkelt tillgängliga alternativ ska medlemsstaterna vidta 
nödvändiga åtgärder som att erbjuda alternativa produkter som går att 
återanvända eller att engångsplastprodukter inte är kostnadsfria. Åtgärderna ska 
innebära en mätbar minskning av förbrukningen senast 2026 jämfört med 2022. 

 Bättre design. För att minska risken för nedskräpning införs krav på förbättrad 
design för dryckesbehållare och att produkten endast tillåts på marknaden om de 
har kapsyler/lock som sitter kvar vid dryckesbehållaren under hela behållarens 
livslängd. En standard för detta håller på att tas fram av de europeiska 
standardiseringsorganisationerna. Kravet börjar gälla juli 2024.

 Märkning av produkter. Produkter ska förses med en tydlig och standardiserad 
märkning som visar hur produkten ska hanteras som avfall, beskriva produktens 
negativa miljöeffekter och förekomsten av plast i produkten. Anledningen till 
märkningskrav är för att upplysa konsumenter om korrekt hantering för att 
minska nedskräpning. 

 Utökat producentansvar. Enligt principen om att förorenaren ska betala så införs 
ett utökat producentansvar för ett antal produkter. Det utökade 
producentansvaret innebär att producenterna ska stå för kostnaden för 
medvetandehöjande åtgärder, insamling i offentliga system samt uppstädning av 
sina produkter. Kravet träder i kraft i januari 2023 för vissa produkter och 
december 2024 för andra.

 Ökad medvetenhet hos konsumenter. Medvetenheten om negativa effekter av 
plastprodukterna i miljön ska höjas hos konsumenter. Detta kan till exempel ske 

2 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Plast/Engangsplast--nya-krav-for-flera-produkter/ 
Läst 2021-06-14.

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Plast/Engangsplast--nya-krav-for-flera-produkter/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Plast/Engangsplast--nya-krav-for-flera-produkter/
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genom att informera om tillgängliga och återanvändbara alternativ, hur 
produkterna bäst ska tas om hand som avfall och de negativa konsekvenserna av 
nedskräpning. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att informera 
konsumenter. Kravet träder i kraft i juli 2021.

Åtgärder
De viktigaste åtgärderna handlar om att förebygga att nedskräpning sker och att skräp 
hamnar i avsedda kärl. Ett systematiskt arbete ska etableras, i linje med Avfallsplan 
2021-2032. Nationella initiativ och insatser från producenter till följd av EU:s 
engångsplastdirektiv bör nyttjas. 

Det systematiska arbetet med att förebygga och åtgärda nedskräpning stöds av 
Avfallsplanens strategier och kommunens åtaganden som Håll Sverige rent-kommun. 
Det systematiska arbetet behöver förutom kommunal drift av papperskorgar och 
markskötsel innehålla samverkan med relevanta aktörer, utveckling av tjänster som 
bidrar till att hantera och minska nedskräpning samt verktyg för att skapa 
beteendeförändring såsom kommunikation, utbildning och skräpplockarevenemang. 
Motionens förslag att organisera städdagar som involverar berörda nämnder och 
förvaltningar, föreningar och enskilda kan med ledning av Avfallsplanen omhändertas 
i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplanering inför kommande år och 
samordnas med Håll Sverige Rents skräpplockardagar. Rutiner för 
skräpplockningsinitiativ behöver tas fram så att kommunen kan omhänderta 
invånares och föreningars engagemang. Incitament för att engagera främst föreningar 
ska utredas.

Kommunen har påbörjat arbete med att byta ut papperskorgar och testar för 
närvarande nya modeller som är låsta och har mindre inkastlucka så att skräpet 
stannar kvar i korgen. Under 2021 kommer informationsskyltar och påsholkar sättas 
upp inom Vallentuna kommuns friluftsområden. Dessa kommer från Håll Sverige 
Rent och är en form av nudging som uppmuntrar till att ta ansvar för sitt eget skräp 
och även att plocka upp andras skräp. Syftet med påsholkarna och skyltarna är att 
minska nedskräpningen och uppmuntra allmänheten att göra en insats och plocka 
upp skräp de ser runt omkring sig.

Emelie Hallén Ann Wahlström
Stabschef Miljöstrateg
______________________

Expedieras till:
Akten

PlanMU

TeFaU
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