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Uppdrag till trafiknämnden, park- och
naturnämnden och fastighetsnämnden om att
genomföra ett åtgärdspaket för förbättrad
gaturenhållning och synpunktshantering
Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från MP, V, S och D den 26 maj 2021 och föreslår
att kommunfullmäktige beslutar:
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.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar:
Karin Pleijel (MP), Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D) och Blerta Hoti (S) yrkade
bifall till yrkande från MP, V, S och D den 26 maj 2021. Vidare yrkade Karin Pleijel
(MP) avslag på tilläggsyrkande från SD den 15 juni 2021.
Emmyly Bönfors (C) yrkade bifall till yrkande från MP, V, S och D med hänvisning till
yttrandet från M, L, C och KD den 16 juni 2021.
Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från MP, V, S och D den 26 maj 2021
och tilläggsyrkande från SD den 15 juni 2021.
Kommunstyrelsen beslutade först att bifalla yrkandet från MP, V, S och D.
Kommunstyrelsen beslutade härefter utan omröstning att avslå tilläggsyrkandet från SD.
Jörgen Fogelklou (SD) reserverade sig mot beslutet.
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Representanterna från M, L, C och KD antecknade som yttrande en skrivelse från
den 16 juni 2021.

Göteborg den 16 juni 2021
Göteborgs kommunstyrelse

Axel Josefson
Mathias Sköld
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Kommunstyrelsen

Tilläggsyrkande
2021-06-15
Ärende 2.1.21

Tilläggsyrkande – Samordning och
synpunktshantering renhållning
Förslag till beslut
I Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige:
1. Fler ungdomar i Göteborg anställs som feriearbetare för att arbeta med att hålla
Göteborg rent från skräp under sommaren 2021.
2. Göteborgs Stad anställer ordningsvakter med uppgift att bötfälla de som slänger
skräp. Uppdraget genomförs med stöd av svensk lagstiftning.
3. Göteborgs Stad genomför en informationskampanj som innebär att man på ett
klart och tydligt sätt informerar om att det är både brottsligt och moraliskt
förkastligt att skräpa ner.
4. I övrigt bifalla yrkandet från MP, V, S och D

Yrkandet

Under pandemin har det varit en debatt om hur stadens renhållning har skötts. Många
göteborgare har haft åsikter om hur skräpigt det varit på stadens parker, gator och
stränder. Redan 2020-06-10 lyfte SD frågan genom att lägga ett initiativärende i KS (se
bilaga 1). Många förslag på lösningar finns med i vårt yrkande, och vi yrkar även i år på
att genomföra våra förslag.
Regeringen har lagt ett förstärkt förslag på att kunna bötfälla all nerskräpning, även
småskräp som fimpar och dylikt. 1 Om Staden Göteborg anställer ordningsvakter som ges
mandat att bötfälla de som skräpar ner så skulle vi dels få en renare och trevligare stad,
dels skulle fler invånare få en anställning och en meningsfull uppgift i livet. En win-win
situation med andra ord.
En annan åtgärd för att få fler göteborgare att inse att nerskräpning inte är acceptabelt, är
genom att informera med bland annat skyltning att det både är förbjudet enligt lag, och att
det är ett personligt ansvar att plocka upp efter sig. Det är lika viktigt att inte slänga skräp
vid en busskur som att inte skräpa ner i en park eller på en badstrand. Budskapet ska vara
tydligt med att det är moraliskt förkastligt att inte ta hand om sitt eget skräp.

Bilagor:
1) SD Yrkande – Åtgärder mot ökad nerskräpning.

1

Regeringen vill se böter för all nedskräpning - Regeringen.se
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Kommunstyrelsen

Bilaga 1
Initiativärende
2020-06-10
Initiativärende

SD yrkande – Åtgärder mot en ökad
nedskräpning
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

5. Hemställ till berörda instanser om att sysselsätta fler ungdomar i Göteborg med
renhållningsarbete under sommaren 2020.
6. Berörd instans förtydligar för allmänheten om de regler som gäller vid offentliga
platser avseende nedskräpning och eldningsförbud med mera på allmän plats.
7. 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”.

Göteborgs Stad kommunstyrelsen

2 (3)

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.
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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Kommunstyrelsen

Yttrande

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna

2021-06-16

2.1.21

Yttrande angående Yrkande angående samordning och synpunktshantering
renhållning
Stadsrevisionen har nyligen granskat Göteborgs Stads gaturenhållning. Revisionen
bedömer att de granskade nämnderna i huvudsak har säkerställt en ändamålsenlig
renhållning men att det finns förbättringsområden. Några exempel där staden kan stärka
sitt arbete bedöms vara att utveckla samordningen av gaturenhållning i egen regi och
införa ett gemensamt systemstöd för hantering av synpunkter och klagomål.
Alliansen har tidigt identifierat gaturenhållning som ett mycket viktigt område att
förbättra för göteborgarna. Vår bedömning är att den nuvarande splittrade
ansvarsuppdelningen försvårar styrning och samordning. Vi menar därför att den allra
viktigaste långsiktiga åtgärden är att genomföra facknämndsomorganisationen på ett
ändamålsenligt sätt. Omorganisationen kommer bland annat att innebära att stadens
markskötsel i stort samlas till en nämnd.
Enligt stadsrevisionens bedömning ligger intentionen med att samla stadens
markskötselansvar, inklusive renhållningen, i en nämnd väl i linje med vad som har
kommit fram i granskningen. Att ansvaret för gaturenhållningen är uppdelat, har vid flera
tillfällen under granskningen lyfts fram som en källa till styrnings-, samordnings- och
effektivitetsproblem, framgår det av rapporten.
I syfte att stärka förutsättningarna inför omorganisationen gav kommunstyrelsen förra
året stadsledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna kring ett samlat ansvar för
såväl städning och som snöröjning staden samt inventera stadens avtal med entreprenörer
och granska samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag. Resultatet av detta
uppdrag har nu omhändertagits och lyfts in i det pågående genomförandet av nya
facknämnder.
Vi delar bedömningen som de undertecknade partierna gör att flera åtgärder bör komma
på plats redan i år och kommer därför att yrka bifall till förslaget. Vi vill dock påtala att
det är viktigt att de åtgärder som genomförs beaktar den kommande
facknämndsomorganisationen och sker inom nämndernas befintliga ramar.
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Kommunstyrelsen

Yrkande
2021-05-26

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet,
Socialdemokraterna,Demokraterna)
Ärende nr NYTT

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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