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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Samma nträdesdatu m 

2021-11-10 

Dnr 2019 /1570 

Svar på medborgarförslag om naturstädning for skolklasser 

INLEDNING 
Ett medborgarförslag inkom den 14 november 2019. Förslagsställaren förslår att 
Sala kommun tar fram ett koncept där skolklasser kan hjälpa till att städa naturen i 
kommunen mot ersättning till klasskassan. 

Beslutsunderlag 
Bilaga SK 2021.1223, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande, 
2021-10-20 
Bilaga SK 2019.10535, yttrande från samhällsbyggnadskontoret, 2020-07-03 
Bilaga SK 2019.8711, medborgarförslag, 2019-11-14 

Ledningsutskottets beslut§ 234, 2021-10-28 

Yrkanden 
Erik Hamrin (M) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställ er att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget, samt 
att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta ett koncept för att skolklasser ska 
kunna hjälpa till att städa naturen i kommunen. 

Magnus Edman (SO) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till ledningsu tskottets 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet 
bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta ett koncept för att skolklasser ska 
kunna hjälpa till a tt städa naturen i kommunen. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

I U<d,agsbe,<y,kaode 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Svar på medborgarförslag om naturstädning för skolklasser 

Marie Johansson inkom den 14 november 2019 med rubricerat medborgarförslag. 

Förslagsställarna förslår 

att Sala kommun tar fram ett koncept där skolklasser kan hjälpa till att städa 
naturen i kommunen mot ersättning till klasskassan. 

Förslagsställarna hänvisar till exempel Nacka kommun avseende upplägget. 

Medborgarförslaget har remitterats till före detta samhällsbyggnadskontoret för 
yttrande. 

SK 2019/~tf0 
2021 .2!J22@-25 

llARIENR: 2019/1570 

2021-10-20 

I yttrandet framgår att kontoret, Gata/Park och Kultur- och fritidskontoret ställer sig 
positiva till förslaget. Det framgår vidare att en del av Sala kommuns grönytor sköts 
i dag av föreningslivet, vilket de får ersättning för. Det finns dock några ytor som 
skulle kunna falla in som ett eller flera områden, om vi skulle använda Nacka
kommuns upplägg som exempel. De ytorna skulle till exempel vara; Bangolfen (1 
område), Månsols (2-5 områden), Brännholmen (1-2 områden) och några till som 
skulle kunna tas fram om det blir aktuellt. 

I yttrandet framgår att det skulle behövas en budget på cirka 100 000 kr, efter en 
jämförelse med exemplet från Nacka kommun, vilket idag inte finns. Förslag på 
upplägg av fördelning budget och i yttrande framkommer att även praktiska frågor 
behöver klargöras; Naturstädningen skiljer sig med feriearbetarna som redan 
vänder sig till skolorna och utför en del av detta arbete? Hur ska ansökningar skötas 
och beslutas och administreras? 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta ett koncept för att skolklasser ska 
kunna hjälpa till att städa naturen i kommunen 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ordförande 

anders.wigelsbo@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 



SK 2019/1570 

Sara Nässing 2019.8711 

2019-11-15 
Från: 

SALA KOi\ Skickat: MUN 

Till: 
KommunstyreLsem förvaltning 

Ämne: 

Marie Johansson <  den 14 november 2019 

19:45 

Kommun Info 

Städning för skolklasser 2019 
'' 
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Diarienr 

Dpb: 
HeJ! 

Jag har ett medborgarförslag: Jag skulle vilja att vår kommun tar fram ett koncept där skolklasser kan hjälpa till att 
städa naturen i kommunen mot ersättning till klasskassan. Det finns liknande upplägg i andra kommuner. Till exempel i 
Nacka kommun. Ni kan läsa mer om upplägget på Nacka kommuns hemsida: �ttps://www.nacka.se/boende-milio/natur
och-m�rl.:Yr/skots I-av-par -och-naturmark/naturstadning/ 

Ser fram emot att hör från er! 
Vänligen Marie Johansson 

Skickat från min iPhone 
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Naturstädning 

Höstens anmälan startar den 23 september. 

Varje vår och höst ges skolklasser och ungdomsföreningar möjlighet att städa 

naturen i Nacka. Syftet är att barn och ungdomar ska få komma ut i naturen och 

tjäna extra pengar till sin kassa genom att plocka skräp, samt öka medvetenheten 

om att skräp inte hör hemma i skog och mark. 

Bra att veta 

Anmälningsformulären öppnas vid olika tider för de olika kommundelarna. 

Mer om formulärens öppningstider hit tar du på sidan "Här anmäler du ditt 

intresse" 

Är du intresserad av att delta så förberedd dig med uppgifter och områden 

som är intressanta för dig, då de flesta områden snabbt blir bokade. 

Varje klass/förening kan endast boka fyra områden var. 

Vid anmälan på våren sker städningen 6-21 april. 

Vid anmälan på hösten sker städningen 5-20 oktober. 

Anmälan 

• Bokning av städområden görs via formulär som publiceras i mars och i 

september. 

• Varje grupp eller skolklass som är verksam i Nacka får boka max fyra 

områden. 

• Kom ihåg att skriva skolan/verksamhetens namn i anmälan 

(skriv inte bara 4 Celler liknande) 

• Sista dag för anmälan är allt id fredagen, dagen före städningen startar. 

( ANMÄL INTRESSE HÄR ➔) 
Chatta med oss 

https://www.nacka.se/boende-miljo/natur-och-parker/skotsel-av-park-och-naturmark/... 2019-11-15 
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Så går städningen till 
Städning utmed vägarna ingår inte i Naturstädningen. För er säkerhets skull, håll 
er borta från vägområdet. 

HÄMTA NATURSTÄDNINGSSÄCKAR 

När: Du kan hämta säckar på vardagar från vecka 40 och framåt 
Var: Nacka Stadshus, Granitvägen 19, godsmottagningen. 
Öppettider: måndag-fredag kl. 08.00- 1 6.30. 

Vid hämtning behöver du uppge vilka områden som har bokats i 
gruppen/klassens namn. Vi delar ut en rulle säckar per område. 

AVRAPPORTERA DINA OMRÅDEN NÄR STÄDNINGEN ÄR KLAR 

När städningen är klar ska du som bokat området/områdena återrapportera på 
e-post naturstadning@nacka.se. Ange: 

klassens/gruppens namn 

vilka områden ni städat 

på vilka säckplatser ni placerat säckarna 

hur många säckar det blev per område 

Utbetalning 
Nacka kommun betalar ut ett bidrag på 600 kronor per område för utförd 
städning. Utbetalningen görs när städningen av alla områden har sammanställts. 

Kartor över städområden och säckplatser 
Under respektive flik hittar du överst översiktskartor över städområden i 
respektive kommundel samt detaljkartor för varje städområde. Om säckplatserna 
inte syns i detaljkartorna så hittar du dem i översiktskartorna. 

I. KARTOR ÖVER ÄLTA STÄDOMRÅDEN 

Chatta med oss 

https://www.nacka.se/boende-miljo/natur-och-parker/skotsel-av-park-och-naturmark/... 2019-11-15 
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2. KARTOR ÖVER SICKLA STÄDOMRÅDEN 

3. KARTOR ÖVER SAL TSJÖ-BOONELAMSUNDS 
STÄDOMRÅDEN 

4. KARTOR ÖVER FISKSÄTRA/SAL TSJÖBADENS 
STÄDOMRÅDEN 

Sidan uppdaterades: 
16 SEPTEMBER 2019 KL I 0:56 

Page 3 of 3 

Chatta med oss 

https://www.nacka.se/boende-miljo/natur-och-parker/skotscl-av-park-och-naturmark/... 2019-11-15 
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2020-06-04
YTTRANDE

ANDERS JOHANSSON
DIREKT: 0224-74 74 07

KOMMUNSTYRELSENS	FÖRVALTNING

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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YTTRANDE

Medborgarförslag	om	naturstädning	för	skolklasser	Dnr.	
2019/1570

Medborgarförslag	föreslår	att	Sala	kommun	tar	fram	ett	koncept	där	skolklasser	kan	

hjälpa	till	att	städa	naturen	i	kommunen	mot	ersättning	till	klasskassan.	Det	finns	

liknande	upplägg	i andra	kommuner.	Till	exempel	i	Nacka	kommun.	

Medborgarförslaget	ställer	sig	Samhällsbyggnadskontoret	Gata/Park	och	Kultur-

och	fritidskontoret	sig	positiv	till.	En	del	av	Sala	kommuns	grönytor	sköts	i	dag	av	

föreningslivet,	och	de	får	en	ersättning	för	att	sköta	de	ytorna.

Det	finns	dock	några	ytor	som	skulle	kunna	falla	in	som	ett	eller	flera	områden,	om	

vi	skulle	använda	Nacka-kommuns	upplägg	som	exempel.

De	är	tex;	Bangolfen	(1	område)	,	Månsols	(2-5	områden)	,	Brännholmen	(1-2	

områden)	och	några	till	som	man	kanske	skulle	kunna	ta	fram	om	det	blir	aktuellt.

Nacka-kommuns	exempel	så	har	de	600kr	per	område	(till	klassen	eller	föreningen)	

och	det	finns	totalt	165	områden.	Det	är	en	kostnad	på	99 000kr	för	en	(1)	städning	

av	alla	områden.

I	Nacka	hade	de	två	städ	perioder,	en	vår	och	en	höst.	Det	betyder	en	budget	på	

~200 000	kr.	

Nacka	kommun	har	~105 000	invånare	och	95km2	i	landareal.

Sala	kommun	har	bara	~23 000	invånare	men	med	över	1 100km2	i	landareal.

Vi	kan	nog	räkna	med	att	vi	har	i	alla	fall	hälften	av	de	grönområden	som	skulle	

kunna	städas	och	vara	i	behov	av	att	städas.

Det	skulle	behövas	en	budget	på	100 000kr.	De	pengarna	finns	inte	hos	

Kultur- och	fritid	eller Samhällsbyggnadskontoret	Gata/Park.

Att	budgeten	skulle	delas	är	inte	är	praktiskt,	utan	bättre	att	tex;	

Samhällsbyggnadskontoret	Gata/Park	skulle	få	budgeten	för	städningen	och	vi	från	

kultur- och	fritid	är	delaktiga	i	framtagandet	av	grönyteområdena	som	är	aktuella.	

Kan	en	fördelningen	fördelning	av	grönyteområden	vara	85%	Park	&	Gata	/	15%	

Kultur- och	fritid	(under	förutsättning	att	vi	bortser	från	de	grönområden	som	redan	

är	i	föreningsdrift	hos	Kultur- och	fritid).

Andra	frågor	som	skulle	behövas	klargöras	är	hur	Naturstädningen	skiljer	sig	

med	feriearbetarna	som	redan	vänder	sig	till	skolorna	och	utför	en	del	av	

detta	arbete?

Hur	ska	ansökningar	skötas	och	beslutas	och	administreras?
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