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Svar på skrivelse från Stojka Lakic (L) - Minst ett skräp varje dag 

Förslag till beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

att besvara förslaget med hänvisning till föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Stojka Lakic (L) har i skrivelse till nämnden föreslagit att nämnden ska uppdra till 
förvaltningen att förelägga nämnden förslag till text med budskap enligt ovanstående att 
anbringa på papperskorgar vid busshållsplatser samt att beskriva beräknade ekonomiska 
konsekvenser. 

Skrivelsen bifogas. 

Föredragning 
Projektet Renare Uppsala som har som uppgift att arbeta med attityd- och 
beteendeförändringar när det gäller att minska nedskräpningen. För att kunna arbeta 
strategiskt och långsiktigt har projektgruppen valt att arbeta utifrån ett årshjul där olika 
aktiviteter förekommer. 

För de smarta sopkärlens del pågår just nu kampanjandet med att de ska synliggöras och detta 
sker via att vissa av de 310 smarta sopkärl har skapat ”Uppsala Skräpkör”, de är 20 till antal 
och är just nu ute på sommarturné. 

Projektet har även valt att inte använda ”pekpinnar” utan vi använder oss av ”Å-fanismer” 
som har stor effekt när det gäller ”aha” upplevelser och de bidar då på ett positivs sätt till en 
kommande förändring. 

Den kommunikation som sopkälen under hösten kan komma att kompletteras med är 
hemsideadressen till projektet, där det går att läsa om nedskräpningen och dess kostnader. 
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E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Håll Sverige Rent har två pågående kampanjer varav ”Ett skräp om dagen ” speglas i Uppsala, 
den andra kampanjen är ”Lämna endast dina fotavtryck” den kampanjen kommer projektet att 
besluta om vi ska medverka i under hösten. 
 
Vi tar naturligtvis till oss iden om att utveckla ett textkoncept för sopkärlen. 
 
Läs mer om projektet och skräpkören på: 
 
https://www.uppsala.se/kampanjsidor/renare-uppsala/ 
 
https://www.facebook.com/uppsalaskrapkor/?fref=ts 
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 

https://www.uppsala.se/kampanjsidor/renare-uppsala/
https://www.facebook.com/uppsalaskrapkor/?fref=ts


 
 
         
Till 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
 
 
 
Minst ett skräp varje dag 
 
Ingen kan ta bort allt skräp man ser. Men alla kan göra något. 
 
Visst är det kommunens sak att svara för renhållningen. Men ingen lär vilja betala 
den höjda kommunalskatt som krävs om kommunen dagligen skulle hålla efter allt 
skräp som sprids på de miltals vägar, gator, torg, parker och vandringsleder som finns 
i Uppsala. 
 
När man väntar på bussen ges oftast tillfälle att plocka undan skräp på och nära 
väntplatsen. Man behöver ju inte plocka allt, men något. 
 
Ett budskap med ett innehåll av detta slag skulle lämpligen kunna ges på 
papperskorgarna vid busshållplatserna. 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta  
 
att uppdra till förvaltningen att förelägga nämnden förslag till text med budskap 
enligt ovanstående att anbringa på papperskorgar vid busshållplatser samt 
 
att beskriva beräknade ekonomiska konsekvenser 
 
Stojka Lakic (L) 
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