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Yttrande angående – yrkande från SD 
angående åtgärder mot ökad nedskräpning  
 

Göteborgs stad erbjuder under sommaren 2020 fler ungdomar möjlighet till sommarjobb. 
Park- och naturförvaltningen som vanligtvis erbjuder mindre än 50 platser har i år skalat 
upp verksamheten betydligt och erbjuder nu över 200 ungdomar sommarjobb. Jobb som 
kommer att bidra till renare parker, stränder och torg.  

Park- och naturförvaltningen arbetar redan idag med nudging, vilket innebär att man 
försöker ”knuffa” människor in i ett annat beteende, i detta fall att slänga skräp där det 
hör hemma. Vidare arbetar man med att få fram ändamålsenliga papperskorgar och i vissa 
fall containrar i områden där behov finns. I budget för 2020 har även förvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheterna för bötfällning av små skräpföremål.  

Den 3 juni behandlades ett likande yrkande i kommunstyrelsen där Park- och 
naturförvaltningen föreslås få extra medel för att klara av ökad skötsel och städ. Beslut 
väntas den 16 juni i Kommunfullmäktige.  

Alliansen menar mot ovan att förslagen i yrkandet är omhändertagna på annat sätt och 
kommer rösta avslag på yrkandet från SD.  
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SD yrkande – Åtgärder mot en ökad 
nedskräpning 

Förslag till beslut 
 I kommunstyrelsen: 

1. Hemställ till berörda instanser om att sysselsätta fler ungdomar i Göteborg med 
renhållningsarbete under sommaren 2020. 
 

2. Berörd instans förtydligar för allmänheten om de regler som gäller vid offentliga 
platser avseende nedskräpning och eldningsförbud med mera på allmän plats. 
 

3. Kommunstyrelsen beslutar att från resultatet avsätta medel för genomförandet. 
 

Yrkandet 
Det är hög tid att uppdatera göteborgarna om vad vi har för rättigheter och skyldigheter 
på offentliga platser. Vår allemansrätt är unik och väl värd att värna. I dagsläget får vi in 
täta rapporter från allmänheten om nedskräpningar ute i våra parker och på våra 
badplatser när vädret bjuder på utevistelse. Trots att det är förbjudet att skräpa ner hamnar 
fel saker på fel ställen. Det blir då ofta kommunens ansvar att städa upp på gator, torg och 
andra allmänna platser inom detaljplanelagt område. 

I 15 kapitlet, paragraf 26 miljöbalken står att läsa: 

"Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till." 

Med skräp menas både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar och fimpar såväl 
som större föremål som exempelvis byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik. Den 
som med flit eller av oaktsamhet skräpar ner på en plats där allmänheten har tillträde till 
kan dömas för nedskräpningen, och straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Den här 
typen av nedskräpning kallar regeringen ”nedskräpning av normalgraden”, och det 
handlar om nedskräpning av större föremål eller i stor omfattning. 

Förbudet mot nedskräpning är en av de regler som självklart måste följas när man 
utnyttjar allemansrätten. Allemansrätten finns reglerad i 2 kap. 18 § regeringsformen där 
det står att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten” och i 7 kap. 1 § 
miljöbalken står det ” var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i 
naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den”. 

Om detta måste vi på ett tydligare sätt uppdatera och informera stadens invånare. Det ska 
kännas tryggt att vistas på offentliga platser. Människor ska kunna röra sig barfota vid 
badplatser och grillning ska ske med stor respekt och aktsamhet. 
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Nu är ett ypperligt tillfälle att ge fler ungdomar ett meningsfullt arbete. Att göra rent och 
fint ger tillfredställelse och ökar självkänslan. Det råder en oro från många politiker idag 
vad gäller fritidssysselsättning för våra ungdomar – men man glömmer vad ett riktigt 
arbete gör för självförtroendet. Den som är sysselsatt med att göra fint på dagtid får också 
en inkomst. Det ger större möjligheter och lösningar när det kommer till fritiden.  

Vi kan parallellt ordna fritidssysselsättningar till stadens ungdomar, men med viktiga 
uppdrag och riktiga arbeten växer självkänslan. Det gäller att skapa en bra balans av både 
arbeten och nöjen och det tillfället är precis nu. 
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