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Miljöpartiet de Gröna i Sundsvall
Motion om åtgärder mot nedskräpning
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Förslag till beslut:
- Alt kommunen genomfor skräpmatningar
- Alt Röra en bedåmning av direkta och indirekta kostnader som nedskräpning medför i kommunen.
- Upprätta ett åtgardsprogramfor minskad nedskräpning.
Bakgrund
Nedskräpning är ett ökande problem i samhället och en av orsakerna är ökande konsumtion av t.ex,
snabbmat. Nedskräpning är negativ för miljön, negativ för det sociala sammanhanget och negativ
för ekonomin.
Nedskräpning skadar miljön genom bland annat spridning av kemikalier i naturen, som också kan
ge skador på djur och människor. En ren och vacker natur är också en viktig ekosystemtjänst
med
många positiva värden. inte minst ur ett rekreationsperspektiv
och det finns en uppenbar risk att
nedskräpade miljöer faktiskt urholkar värdet av naturen och landskapet.
Nedskräpning leder till en negativ spiral. Det är belagt i flera studier att skräp föder skräp, som
leder till klotter och skadegörelse. som i sin tur leder till otrygghet. Detta är förödande för platsens
attraktivitet.
Nedskräpning ger ekonomiska konsekvenser som kan drabba handeloch restaurangnäring
om
kunder avskräcks och fastigheter kan förlora i värde. Turistnäringen kan också påverkas negativt.
Enligt Naturvårdsverket
har få kommuner bra koll på sina kostnader för nedskräpningen,
den är
troligen mycket stor om man förutom direkta kostnader som Lex. städning, räknar
med de indirekta kostnaderna. The Clean Europe Network uppskattar att nedskräpningen
i Europa
kostar i genomsnitt över €20 per invånare och år. Vilket skulle motsvara närmare 20 miljoner kronor
per år för Sundsvalls kommun.

svåröverskådlig,

Organisationen Håll Sverige Rent genomför årliga kampanjer mot nedskräpning och i deras senaste
rapport (20 IS) är det bara 19 kommuner i Sverige som gör skräpmätningar
och Sundsvall saknas.
Enligt Håll Sverige Rent är syftet med skräpmätningar
att få mer kunskap om nedskräpningen
och
på det sättet skapa ökad medvetenhet och kunna sätta in rätt åtgärder. Mätningarna visar en
minskande nedskräpning i de kommuner som arbetar aktivt med frågan. som t. ex. med både
infrastruktursatsningar
som papperskorgar och askkoppar och att genomföra kampanjer för att
påverka och förebygga nedskräpningen.
I hållbar tillväxtstrategi för Sundsvall 2021 finns sex målbilder. där en innehåller "Sundsvall
erbjuder trygghet och livsmiljö i toppklass ..." och attraktivitet är ett utpekat strategiområde. I
kommunens avfallsplan. antagen 2013, står att "Ett rent och snyggt Sundsvall stärker kommunens
varumärke. Problematiken kring nedskräpning har uppmärksammats
allt mer under de senaste åren.
Regeringen har via Naturvårdsverket
drivit ett utvecklingsarbete
där bl. a. metoder för mätning av
nedskräpning har tagits fram .... Resultaten av mätningar gör det möjligt att följa upp vilka effekter
olika åtgärder fått och att planera det fortsatta arbetet."
Miljöpartiet anser att skräp skadar. att skräp kostar pengar och att skräp skapar otrygghet. Därför är
det viktigt att redan nu påbörja ett långsiktigt arbete för att med tiden förebygga nedskräpning. där
ett första steg är mätningar.

Miljöpartiet de Gröna genom
Angel Villaverde, gruppledare
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