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Yrkande angående – samordning och 
synpunktshantering renhållning 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Trafiknämnden, park- och naturnämnden och fastighetsnämnden ges i uppdrag att ta fram 
och under 2021 genomföra ett åtgärdspaket för att möta de brister som framkommer i 
stadsrevisionens granskning av gaturenhållningen i Göteborg, med målsättningen att klart 
förbättra standarden på gaturenhållningen och synpunktshanteringen. 

Yrkandet 
I Kommunfullmäktige 20/5 antecknades en rapport från stadsrevisionen, med särskild 
granskning av gaturenhållningen i Göteborg. Uppföljning och kontroll av privata 
entreprenörer har markerats särskilt av revisionen.  

Kritiken är hård på många fler områden och det framkommer bland annat att det saknas 
förvaltningsövergripande riktlinjer och styrdokument för att stärka planeringsarbetet. 
Nämnderna har inte brutit ner och tydliggjort vad det egna ansvaret för gaturenhållningen 
innebär. Eftersom hantering av synpunkter och felanmälningar sker separat har inte heller 
nämnderna möjlighet att följa varandras ärenden, vilket försvårar arbetet. Ett förslag som 
framkommer i granskningen är att överväga ett gemensamt Synpunktshanteringssystem. 

Den 1/1 2023 kommer Göteborgs planerande nämnder, inklusive trafiknämnden, park-. 
och naturnämnden och fastighetsnämnden att omorganiseras. Frågan om förbättrad 
standard på gaturenhållning och nedskräpning kan dock inte vänta på detta datum, utan 
behöver hanteras mer skyndsamt med åtgärder som ger effekt även på kort sikt.  

Under 2020 när covid-19-pandemin inneburit restriktioner för umgänge, har vistelse 
utomhus ökat kraftigt. Detta är mycket positivt för hälsan, och något som vi hoppas är en 
trend som fortsätter. Detta har också inneburit en ökad nedskräpning. För att undvika 
skadedjur och den miljöbelastning och den otrygghet som nedskräpning innebär, behöver 
trafiknämnden, park- och naturnämnden och fastighetsnämnden snabbt förbättra de 
brister som påpekats i revisionens rapport, så att denna del inom kommande nämnder kan 
finnas på plats betydligt tidigare än inför 2023. 
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