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Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om åtgärd 
mot nedskräpning 

Sammanfattning 
Av medborgarförslaget framgår bland annat följande: ~~Föreslås att Håbo 
kommun, genom samverkan med organisationer, företag, banverke'4 före
ningar, skolor~ allmänheten osv, startar en aktion mot skräpet. Syftet med 
kampanjen är att förändra attityden och motverka nedskräpning. En lämplig 
aktivitet för att skapa förståelse kan vara kan vara Skl"äpplockardagar. Ren
hållningsföretag kan säleett aktivt bidra med information och stöd. 

Målsättningen med denna kampanj är lägre kostnad för städningen och ett 
positivt intryck av Håbo kOlllinun, stÖlTe trivsel och att Håbo kommun kan 
placera sig långt upp i HÅLL SVERIGE RENT kampanjen. Skattepengama 
kan användas till bättre ändamål. Lämplig statt för denna katnpanj, under 
miljöveckan 13." 

Kommunfullmäktige överläl11llade 2012-02-27, § 3, förslaget till miljö- och 
tekniknämnden, för beredning. 

Av nänmdens beredning fi:amgår att förvaltningen årligen genomför en na
turstädningskampanj där skolklasser och föreningat· anmäler intresse av att 
ansvara för ett eller flera städområden. De erhåller en liten ersättning för sitt 
arbete. För närvaratIde fimls ingen policy för sponsring från företag. En så
dan kommer att tas fram Ullder år 2012. Då kan förvaltningen arbeta mer ak
tivt med att söka stöd och satnverkan med företag som är intresserade att på 
något sätt delta i en kampanj mot nedskräpning. Avfallsavdelningen kom
mer i samband med revideringen av avfallsplanen att belysa hur nedskräp
ning katl motverkas genom en förändrad attityd. Förvaltningen har tidigare 
bidragit till HÅLL SVERIGE RENT-aktiviteter, men eftersom föreningat· i 
kommunen inte atmlält sitt intresse för ett deltagande, prioriteras och utökas 
kommunens egna naturstädningskampanj . Förutom detta tas skräp bort un
der hela året dels genom upptäckt via förvaltningens personal och dels via 
anmälan från allmänheten. 

Nämnden föreslår att förslaget bifalls. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kOlllinunfullmäktige 2012-02-27 § 3 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-05-07, § 50 
Tj änsteskl"ivelse 2012-07-09 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 120 
KOlllillunstyrelsens förslag till beslut 2012-09-03, § 145. 

Styrelsen tillstyrker att forslaget bifalls. 
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1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö- och tekl1iknämndens 
målsättning 0111 kommande samarbete med olika företag genom spons
ring fdr genomfdrande av städaktiviteter i enlighet med fdrslagets ande
mening, att bifalla förslaget. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
Förslagsställaren 
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