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Natur och trafiknämnden

Medborgarförslag förbättrad klottersanering och
belysning i Finntorp
Inkom 22 oktober 2019
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden noterar att arbete med att kontinuerligt klottersanera och hålla
området rent från skräp redan pågår, liksom regelbunden tillsyn. Belysningen är hel och
tillförlitlig. Kameraövervakning är inte aktuell på platsen. Därmed är
medborgarförslaget färdigbehandlat.
Sammanfattning av ärendet
Medborgare önskar kontinuerliga åtgärder och borttagande av klotter och nedskräpning i
Finntorp samt bättre belysning och kameraövervakning. Kommunen åtgärdar idag de
ärenden som rapporteras in så fort som möjligt. Invånarnas rapportering är till stor hjälp
för kommunen i detta arbete. Även tillsyn av området sker regelbundet. Befintlig
belysning är hel och tillförlitlig. Kameraövervakning är inte aktuellt på platsen.
Förslagen i medborgarförslaget
Medborgare upplever att klotter och nedskräpning har ökat i Finntorps centrum, lekplats
och området kring Tallidsvägen 5 och 7. Hen har flera gånger gjort felanmälan till
Nacka kommun. Medborgaren tycker att belysningen är för dålig i området och tror att
detta gynnar klottrare. Medborgare önskar bättre belysning och kameraövervakning i
området för att öka tryggheten. Hen önskar kontinuerliga åtgärder och borttagande av
klotter och nedskräpning.
Enhetens utredning och bedömning
Enheten för drift av offentlig utemiljö har gått igenom de inrapporterade ärendena för
Finntorp. Ärendena är åtgärdade och avslutade (se bilaga Infraärenden Tallidsvägen).
Kommunen har som mål att åtgärda klotter så fort det har rapporterats in. Invånarnas
insatser med att rapportera klotter är till stor hjälp för kommunen för att kunna göra
snabba insatser. Tillsyn av kommunens anläggningar i området för att hålla området rent
från skräp sker regelbundet. Reparationer av parkutrustning sker löpande. Det är inte
alltid att klottersanering blir lyckad på målade ytor därför väljer man idag andra material
som är lättare att hålla fria från klotter. Byte till sådan utrustning sker succesivt
allteftersom parkutrustningen behöver bytas ut. Tyvärr utsätts fastighetsägarna i Finntorp
också för klotter och måste hantera saneringen själva. Många centrala områden i
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Finntorp ägs av privata fastighetsägare. På dessa områden har kommunen inte möjlighet
att påverka hur snabbt klotter tas bort. Utifrån en genomgång av inkomna klotterärenden
i kommunen visar inget på att Finntorp är hårdare drabbat än andra områden.
Befintlig belysning är hel och fungerar tillförlitligt i området. Allteftersom äldre
belysning slutar fungera byts den ut till ny ledbelysning. Kameraövervakning är inte
aktuellt på platsen. Idag finns kameraövervakning endast på tre platser i kommunen som
har identifierats tillsammans med polismyndighet som lämpliga platser för att kunna
göra snabba brottsförebyggande insatser. Platserna är Nacka Forum, Orminge Centrum
och Fisksätra Centrum. Kameraövervakning görs endast efter noga övervägande då detta
kan inkräkta på invånarnas personliga integritet.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Inga
Konsekvenser för barn
Kommunen strävar alltid efter att erbjuda en säker och utvecklande miljö för barnen.
Klottersanering och bra belysning är en del av detta. Genom att invånarna engagerar sig
i dessa frågor och rapportera där det finns brister kan kommunen snabbare göra insatser
för att upprätthålla en god miljö för barnen.
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