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1. Bakgrund
Nedskräpningen och illegal dumpning av avfall har konsekvenser i många led. Sammantaget bidrar det till
miljöproblem, sanitära problem med råttor och andra skadedjur, stora kostnader för renhållning, indirekta
kostnader i form av värdeminskning av fastigheter, ökad otrygghet, risk för ökad brottslighet etc. Kort sagt det
försämrar Södertäljes attraktivitet.
Södertälje kommun, likt många andra kommuner, har stora utmaningar när det gäller nedskräpning. Den
allmänna nedskräpningen från individer består till större delen av tobaksprodukter och förpackningar.
Utöver den vardagliga nedskräpningen har vi stora problem med illegal dumpning av avfall i naturområden,
bostadsområden och framförallt vid återvinningsstationerna i kommunen. Uppskattningsvis genomförs det
(2020) över 20 000 dumpningar av avfall varje år i Södertälje, både av privatpersoner och av företag.
Södertälje kommun har sedan 2015 haft ett strukturerat arbete mot nedskräpning och 2018 tog kommunstyrelsen
beslut om att förstärka det arbetet och beslutade om en samlad strategi mot nedskräpning (2018-02-02, § 6).
Sedan 20017 ska mål och åtgärder för nedskräpning ingå i kommunala avfallsplaner och av den anledningen
lyfts strategin mot nedskräpning in som bilaga i avfallsplan 2030 och arbete för ett rent, snyggt och tryggt
Södertälje kommer fortsätta att utgå från tre fokusområden; god service, ökad samverkan och stärkt
myndighetsutövning samt kunskap- och attitydpåverkande aktiviteter.

2. Fokusområden
Vårt arbete för ett rent, snyggt och tryggt Södertälje utgår från tre fokusområden. Till de olika fokusområdena
kopplas aktiviteter. Vissa aktiviteter stärker det förebyggande arbetet direkt. Andra aktiviteter kan identifiera
förbättringsmöjligheter eller ligger till grund för nya aktiviteter.

2.1 God service
Det ska vara lätt för Södertäljebor att återvinna och lämna sitt avfall på rätt ställe, likväl som att man ska
kunna bli av med sitt skräp på ett bra sätt i offentliga miljöer. Driftsäker och professionell verksamhet är
grundförutsättningar för god service. Genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rent, snyggt och
tryggt Södertälje höjer vi livskvalitén för våra medborgare.

2.2 Ökad samverkan och stärkt myndighetsutövning
I vårt arbete utgår vi ifrån att alla vill göra rätt för sig och den absoluta majoriteten gör det idag. Vi ska också
arbeta för att det ska vara lätt att göra rätt. I de fall där individer eller företag väljer att systematiskt utnyttja och
åsidosätta lagar och regler för egen vinning måste samhället agera beslutsamt och med samlad kraft.
Inom nuvarande regelverk finns det möjlighet att hantera många av de utmaningar vi har idag. Miljöbalken,
brottsbalken, plan- och bygglagen, lokala ordningsföreskrifter är några exempel på lagar och regler som
ger samhället möjlighet att hantera många av dessa utmaningar. Vi ska stärka arbetet för att ta tillvara den
möjligheten.
En viktig del i detta arbete är en fungerande samverkan inom våra egna organisationer men också med andra
myndigheter och övriga samhället. Samspelet mellan politik och förvaltning är också viktig. Beslut behöver
vara tydliga och följas upp, samtidigt som förvaltningen ges resurser för att utföra, och leverera underlag för
uppföljning. Tillsammans skapar vi förutsättningar till att lyckas.

2.3 Kunskap- och attitydpåverkande aktiviteter
Att jobba med kunskap och attityder är den absolut viktigast åtgärden för att bidra till ett rent, snyggt och tryggt
Södertälje. Skolan har både ett uppdrag att bilda och fostra våra elever men det ansvaret börjar och slutar inte
där. Kommunkoncernens närmare 6 000 medarbetares förhållningssätt och agerande i det dagliga arbetet är
nyckeln till framgång i det här arbetet. Utan att få de små detaljerna rätt så kan vi inte få helheten rätt.
Att arbeta i projektform kan vara bra för att testa eller initiera något men när samhället försöker lösa komplexa
och svåra samhällsutmaningar med projektlösningar finns det en risk att projektet blir en parantes i utvecklingen
och allt fortsätter som vanligt eller i värsta fall blir sämre efter att projektet avslutas. Vid start av nya projekt är
det därför viktigt att fundera på hur projektet ska omsättas till en del i den ordinarie linjeverksamheten.
Kunskap- och attitydpåverkande aktiviteter behöver budgeteras, prioriteras och följas upp i verksamhetsplaner.
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3. Mål, handlingsplaner och aktiviteter
Inom målområde 1, Hållbara städer och samhällen är huvudmålet att;
Avfall och nedskräpning ska förebyggas och minska markant till 2030.
I handlingsplaner som tas fram under planperioden ska det framgå hur det förebyggande arbetet mot
nedskräpning ska organiseras.
I handlingsplanen för 2021–2023 är huvudaktiviteten att;
Kommunkoncernen ska fortsätta utveckla det förebyggande arbetet mot nedskräpning och avfallsdumpning
enligt denna bilaga (Bilaga 10).
Specifikt betyder det att under 2021–2023 ska nämnder och bolag fortsätta att ta fram förslag och konkreta
aktiviteter på vad varje enhet och bolag kan bidra med för ett rent, snyggt och tryggt Södertälje. Aktiviteter ska
utgå ifrån de tre målområdena och ska innehålla beskrivning av aktiviteter inklusive ansvarig organisation,
tidplan, typ av finansiering, förväntat resultat samt metod för uppföljning.

4. Uppföljning
Nämnder och bolag har uppföljningsansvar för sina aktiviteter och tekniska nämnden ansvarar för samordning
av uppföljningen.
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