Handlingsplan för att minska och
förebygga nedskräpning i Gävle.
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En bilaga till rapporten för projektet Håll Gävle rent 2016-2018.
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Prolog
Ett sugrör i dikeskanten spelar väl ingen roll
Jag ser bilden på näthinnan fortfarande, stor som ett hus, blåsvart och vacker ligger
den stilla på stranden i ett varmt land långt bort. Många människor har samlats
runt den stora blåvalen som flutit upp död på stranden. Den skulle kunna dött av
ålder eller kanske en sjukdom och bilden hade därmed troligt aldrig nått mig och
oss här.
När man öppnar valens mage väller det ut plast. Plastpåsar, bensindunkar,
förpackningar från färdigmat, plastleksaker, sugrör, oidentifierbara små och stora
och framförallt minimala plastbitar som valen i tron att det är mat fyllt sin buk
med. Den dog av svält, trots att den fyllt sin kropp med allt den funnit i det djupa
havet.
Plast och skräp sprider sig. Från dikeskanten vid vägen i Valbo, ut i Gavleån, ut i
havet, finfördelas och blir någons föda. Idag vet vi att både fisk och skaldjur i vår
närhet innehåller mikroplaster, som vi sedan får i oss.
Men, nedskräpningsprojektet i Gävle har också visat hur skräp sprider otrygghet,
eller kanske än mer tvärtom – hur rena miljöer, som upplevs välkomnande, sprider
trygghet.
Vi har förmånen att bo och leva på en helt fantastisk plats, med skogar och hav
inpå knuten. Med lärare som gör fantastiska insatser för våra barn varenda dag och
engagerade medarbetare i en av Sveriges mest attraktiva kommuner att flytta, både
sin familj och sitt företag till.
Gävle ska leda omställningen till ett ekologiskt hållbart och klimatneutralt
samhälle. Vi ska visa att omställningen är möjlig och går att kombinera med en bra
välfärd och en kommun som utvecklas. Då spelar också vart enda sugrör, plastpåse
och burk i vägkanten roll.
Hur vi upplever vår plats, hur stolta vi är över Gävle kommer att vara helt
avgörande för att vi får med alla på den här resan. Dessutom är det vårt absoluta
ansvar att det skräp vi skapar inte äventyrar våra barns hälsa. Mat ska vara god och
hälsosam – inte innehålla plast.
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Så därför, ett stort tack till alla involverade i nedskräpningsprojektet – en applåd
för alla barn, unga och andra som deltagit i skräpplockaraktiviteter! Ni gör skillnad
på riktigt, vart enda sugrör spelar roll!
Therese Metz
Kommunalråd Miljöpartiet de gröna
Gävle kommun
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Inledning
Håll Gävle rent bidrar till vår långsiktiga hållbarhet och utveckling!
Att en stad, vår omgivning och vårt vackra utomhusrum, ska var rent, snyggt och
välstädat känns alldeles säkert helt rätt och naturligt för de flesta av oss. Men att
staden är ren och välskött betyder så mycket mer än bara välstädat.
En stad som är välskött ger oss andra värden; den signalerar trygghet, den ger oss
en bild av god och attraktiv livsmiljö och den visar oss att vi faktiskt bryr oss om
det vi har och äger gemensamt och att vi tillsammans bygger en hållbar framtid.
Arbetet svarar på frågor kring alla hållbarhetsområden där Gävle kommun ska vara
en hållbar kommun ur såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt perspektiv.
När vi beslutade och startade det här projektet ville vi i första hand hitta svaren på
frågan hur vi kunde nå framgång i att arbeta långsiktigt och strategiskt med att
minska och förebygga nedskräpning. Det stämde väl in som en del i arbetet med
våra höga målsättningar kring miljöarbetet och ekologisk hållbarhet. Här är vi, och
vill fortsatt vara, en av Sveriges bästa miljökommuner. En kommun som leder
arbetet inom området.
Vårt projekt bidrar också till att uppfylla mål för en hållbar stad ekonomiskt och
socialt. Vi bygger just nu en betydligt tätare stad med ett bostadsbyggande på
rekordnivåer och en för oss mycket hög befolkningsökning. Vi kommer närmare
varandra, blir fler och även det ställer större krav på vi vårdar vår omgivning. Ska vi
vara attraktiva som boendeort och en ort för etablering krävs en attraktiv livsmiljö.
När vi blir fler ökar också kraven på trygghet. Vi ser många goda exempel ute i
världen där just välstädat används som medel för att bygga trygghet och
attraktivitet och som vi genom projektet lärt oss att följa och utveckla.
Jag vill rikta ett stort tack till alla Gävlebor och alla i vår kommunkoncern som så
aktivt deltagit i arbetet och längs vägen kommit med nya idéer kring vårt arbete
Håll Gävle Rent!
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Göran Arnell
Kommundirektör
Gävle Kommun
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Sammanfattning
Projektet Håll Gävle rent är ett koncerngemensamt projekt som pågått 2016 – 2018.
Syftet har på många sätt varit att utreda, testa och hitta metoder som svarar på
frågan:

”Hur kan Gävle kommun nå framgång i att
arbeta långsiktigt strategiskt med att
förebygga nedskräpning?”
Allt med fokus på beteendeförändring, grundat i insikter och metoder från det
beteendevetenskapliga fältet. Samtidigt har projektet arbetat med att etablera och
driva aktiviteter som relaterar till Naturvårdsverkets rekommendation för hur
kommuner kan arbeta långsiktigt strategiskt med att förebygga nedskräpning.
Under projektets gång har Gävle klättrat i index för Årets Håll Sverige rent
kommun – Håll Sverige rents ranking för vilka kommuner i Sverige som arbetar
bäst med att förebygga nedskräpning. 2017 knep Gävle en tredjeplats, 2018 kom
Gävle på andra plats! Nu gäller det att säkra en bra överlämning, hålla i arbetet och
växla upp!
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Leveransobjekt för projektet är rapporten Håll Gävle rent. Ett återkommande
önskemål under projektets gång har dock varit en sammanfattande framåtriktad
handlingsplan. I handlingsplanen sammanfattas de insikter och metoder från
beteendevetenskap som presenteras i rapporten, tillsammans med
rekommendation från Naturvårdsverket. Därefter presenteras åtgärder för det
fortsatta arbetet i Gävle. Rekommendationen är att läsa rapporten för djupare
insikt kring vad forskningen ger för svar på hur Gävle kan nå framgång i att arbeta
långsiktigt strategiskt med att förebygga nedskräpning. I bilagan Årets håll Sverige
rent kommun finns en avstämning per faktor vid projektets avslut mars 2019.
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Grundläggande utgångspunkter – sammandrag
från rapporten:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Nedskräpning är en miljöfråga och en social fråga.
Konsekvenserna av nedskräpning är många och relaterar till alla
hållbarhetsperspektiv.
Konsekvenserna är både kortsiktiga och långsiktiga - de påverkar vår livsmiljö
här och nu, och det ger långsiktiga negativa effekter på vår miljö.
Effekterna av nedskräpning har bäring på upplevd trygghet, stolthet och
attraktionskraft.
Ett aktivt arbete för att minska och förebygga nedskräpning är relevant för
Gävle.
Arbetet med att förebygga nedskräpning är i linje med övergripande
styrdokument som grundsyn hållbarhet, med Vision 2025, ÖP 2030,
programmet för social hållbarhet, Gästbok Gävle, samt den nya politiska planen
100 åtgärder för 100 % Gävle.
Arbetet med att minska och förebygga nedskräpning kan ske på flera nivåer i
samhälle, exempelvis genom reglering och lagstiftning, genom produktion eller
genom att fokusera på beteendet.
Viktigt att komma ihåg är att ett beteende är något vi gör, det går att fånga på
film.
Projektet Håll Gävle rent har haft fokus på att minska och förebygga
nedskräpning genom att arbeta utifrån beteendevetenskapliga insikter och
metoder.
Målbeteenden i arbetet med att minska och förebygga nedskräpning är;
att plocka andras skräp och att slänga rätt.
Beteendevetenskapliga insikter berättar bland annat:
o Att beteendet att skräpa ner är till stora delar automatiserat. Det ger en
särkoppling mellan attityd och beteende. Vi kan alltså vara negativa till
nedskräpning och ändå skräpa ner.
o Att hjärnan behöver uppleva beteendet för att lära sig det.
o Att social trygghet och ledarskap betyder mycket för våra val.
o Att det finns en övertro på information, attitydförändring och kunskap.
Fokus bör ligga på att göra beteendet, gärna tillsammans eller inför
andra.
o Att vi behöver hjälpa hjärnan att göra det lätt att göra rätt. Positiva,
enkla signaler, att låta människor uppleva och prova på beteendet, och
att fokusera på social trygghet är ledstjärnor.
o Att åtgärder som att städa är också att förebygga.
o Att plocka andras skräp är att förebygga.
o Att se till helhetsbilden och laga/reparera/vårda är att förebygga.
o Att barn och unga är vår viktigaste målgrupp i att långsiktigt förebygga
nedskräpning.
o Att prioriterade förändringsagenter är vuxna, ledare och förebilder i
barn och ungas liv och vardag.
o Att walk the talk, eller "barn gör inte som du säger - de gör som du gör",
är relevanta talesätt och ger att vi alla behöver ta ett ledarskap och göra
önskade målbeteenden.
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Att antagandet att det inte finns någon standardlösning är centralt i det
förebyggande arbetet.
o Att det är viktigt att ta reda på förutsättningar och hinder i det
sammanhang som är aktuellt, för det som är relevant för en plats,
behöver inte vara det för en annan. Det ställer krav på ett
beteendevetenskapligt arbetssätt för att verkligen nå framgång.
Insikterna ger att kommunen är en betydande aktör i att skapa goda
förutsättningar för beteendeförändring.
Arbetet med att förebygga nedskräpning saknar dock en naturlig organisatorisk
hemvist eftersom frågan har koppling till exempelvis, renhållning,
trygghetsfrågor, utbildningsverksamhet, fritidsverksamhet, bostadsområden,
centrum med mera.
Att förebygga nedskräpning ställer krav på att arbeta gränsöverskridande,
tillsammans, prövande - med mod och utrymme att misslyckas för att lära och
utveckla. Det kan innebära att den första beteendeförändringen som behöver
hända är den egna, internt.
Arbetssätt och metoder som bygger på tillit och engagemang, kreativitet och
innovation kommer att ge intressanta resultat och placera Gävle på kartan.
o

•
•

•
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Sammanfattande handlingsplan

Ett långsiktigt arbete behöver en tydlig övergripande riktning – varför och vart, och ett
stort fokus på hur:et, dvs arbetssätt och förutsättningar för det. ”Vad:en” kan komma
att förändras över tid, därför behöver inriktningen vara att arbetssätt och metoder ska
etableras.

VAD
VART

VARFÖR
HUR

VAD?
Uppdrag: Att minska och förebygga nedskräpning.
Målbeteenden: Slänga rätt & plocka andras skräp.
VARFÖR?
För att vi vill!
• Agenda 2030
• Grundsyn hållbarhet
• Gävle 2030
• Vision 2025
• Och för att vi måste – Naturvårdsverket ställer krav från och med maj 2017.
VART?
• En ren stad, en ren plats.
• Trygghet, stolthet, attraktionskraft.
• Mitt Gävle.
HUR?
Nivå 1 - Basnivå för att arbeta förebyggande med nedskräpning. Prioriterade åtgärder
för att matcha alla kategorier i index för Årets Håll Sverige rent kommun, vilket också
speglar rekommendationen från Naturvårdsverket. Nivå 1 bör ses som hygienfaktorer
för ett långsiktigt strategiskt arbete med att förebygga nedskräpning.
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Nivå 2 - Förstärk och gör mer av det vi redan gör bra. Ett bredare perspektiv, som tar
avstamp i beteendevetenskapliga insikter och bygger en organisation och etablerar
arbetssätt utifrån det. I nivå 2 fångar upp vi aktiviteter, projekt och engagemang som
redan pågår runt om i Gävle och som vi bör förstärka och göra mer av mot bakgrund av
insikter från beteendevetenskap. Nivå 2 skapar höjd och lyfter Gävle i ranking.
Nivå 3 - Effektivisering, utveckling och innovation. Ställer krav på intern
beteendeförändring och gränsöverskridande arbete. Tydliggörande av processer, ett
prövande arbetssätt och beteendevetenskapliga metoder för att på riktigt förstå, mäta,
testa, analysera, och hitta innovativa lösningar. Nivå 3 visar på utvecklingsvilja,
innovation och placerar Gävle i framkant.
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Förslag på åtgärder för respektive nivå:
Nivå 1 - HUR? *krav för index
Politisk förankring och uppdrag till verksamheten.
Tydligt peka ut vart ansvaret att driva arbetet är placerat.
Tillsätt en permanent samordnare med ansvar, mandat och budgetansvar*.
Säkra budget för långsiktigt arbete*.
Ta fram en plan med mål och åtgärder*.
Koppla till avfallsplan och relevanta styrprogram som ex. Program för social hållbarhet och det
miljöstrategiskaprogrammet.
Etablera ändamålsenlig organisation*, samt samarbete och samverkan, se Borås som gott exempel.
Kontinuerlig uppföljning, kartläggning och mätning.
Etablera kommunikationskanaler.
Årliga skräpmätningar enligt SCB standard*
Genomföra attitydundersökning som tillägg i SCB medborgar-undersökning*
Uppföljning kostnader för nedskräpning*
Årligen delta i Vi håller rent (i Gävle kallad Vi håller Gävle rent)*.
Stödja arbetet med Grön flagg*.
Kontinuerliga kommunikationsinsatser på exempelvis webb, i sociala medier och till press.
Skapa en helhetsbild av årliga aktiviteter med koppling till att förebygga nedskräpning*.
Nivå 2 - HUR?
Anta ett brett angreppssätt, Gävle perspektiv.
Arbeta med tillitsbaserad styrning, gränsöverskridande, tillsammans.
Skapa förutsättningar och förmåga att arbeta enligt nya metoder genom att sprida insikter och verktyg
från beteendeforskning.
Ge samordnaren tillgång till relevanta sammanhang och möten.
Inriktning på kontinuerligt arbete, framför kampanjer.
Kommunicera och dela resultat, erfarenheter, metoder, insikter och data.
Sprid resultat från uppföljning och mätning om kostnader, skräp, attityd.
Säkra processen för Vi håller rent genom avsiktsförklaringar och samverkansavtal för exempelvis
leverans av skräpplockarmaterial, samt insamling.
Engagera fler invånare i skräpplockaraktiviteter, ex Plogga. Uppmuntra, förstärk och uppmärksamma
frivilliga initiativ året runt.
Ställ hållbara krav med bäring på nedskräpning vid event och begäran om allmän platsupplåtelse genom
exempelvis Hållbara event.
Dela metodik och lärande från arbetet i Nolla Sabbet, Gavlegårdarnas dagstädning i Sätra och projektet
Hållbart.
Använd förebilder som gör beteendet att slänga rätt och att plocka andras skräp.
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Samverka med Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
Samverka med näringsindkare, centrumförening, näringsliv.
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Nivå 3 - HUR?
Satsa på ett Behavioural design team för Gävle.
Fokus på att förstå och påverka beteenden.
Etablera ett prövande, kreativt, experimentellt arbetssätt
Verka för en lärande organisation med fokus på att våga misslyckas.
Använd beteendevetenskapliga metoder för att ta fram relevanta åtgärder.
Gör kartläggning av hinder och barriärer, intressenter.
Säkerställ väl synliga, relevant placerade papperskorgar.
Utöka och effektivisera städning, för att säkra att papperskorgar aldrig är överfulla eller att det ligger
skräp på marken.
Skapa medvetenhet om hur budskap formuleras med utgångspunkt i beteendevetenskap.
Ta tillvara på engagemang och kunskap hos personal som städar på "fältet"
Utveckla instrument för att registrera otrygga miljöer, klotter, skadegörelse.
Utveckla och effektivisera avvikelsehantering utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på helt och rent.
Etablera dagstädning i centrum, stad- och kommundelar.
Samordna dagstädning med uppdrag om identitetsbyggande värdskap och okulär besiktning med fokus
på trasigt, ovårdat och klotter.
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Gör funktionsupphandlingar för att skapa utrymme för ständiga förbättringar och innovation. Upphandla
ex. funktionen rent.

Bildtext: Barnen deltar i en skräpplockaraktivitet och gör målbeteendet att ”plocka
andras skräp”, genom att cykla och ”Plogga”.
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Förslag på indikatorer:
Med koppling till Årets Håll Sverige rent kommun (nivå 1):
• Att kommunen är medlem i Håll Sverige rent.
• Index för Årets Håll Sverige rent kommun.
• Andel resurser med utpekat ansvar och uppdrag.
• Att kommunen är anmäld till Vi håller rent.
• Antal deltagare i Vi håller Gävle rent.
• Andel skolor och förskolor med grön flagg.
• Andel skräp per m2 i den årliga skräpmätningen.
• Tilläggspaket för frågor om nedskräpning till SCB medborgarundersökning.
• Årlig budget för förebyggande av nedskräpning.
• Årlig kostnad för nedskräpning (metod för uppföljning enligt rekommendation
från Håll Sverige rent).
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Med koppling till beteendevetenskapliga insikter (nivå 2 och 3):
• Upplevd tydlighet i riktning, kompetens, möjlighet och upplevd motivation hos
medarbetare relaterat uppdraget att förebygga nedskräpning.
• Upplevd kunskap hos tjänstemän om beteendeanalytiska metoder.
• Andel ambassadörer, ledare och pedagoger som upplever att de känner till och
utför sitt uppdrag som förändringsagenter.
• Andel invånare som upplever att det är lätt att göra rätt.
• Andel projekt och aktiviteter med koppling till att förebygga och minska
nedskräpning i Gävle.
• Andel barn och unga i Utbildning Gävles och Livsmiljö Gävles verksamheter
deltar i skräpplockaraktiviteter.
• Upplevd kvalitet på utemiljö på skolgårdar.
• Resultat i skolan i relation till aktiva åtgärder inom nedskräpning och
skadegörelse.
• Upplevd kvalitet på utemiljö i Gavlegårdarnas, samt Gavlefastigheters
kundundersökningar.
• Andel papperskorgar i kontrasterande färg.
• Andel hållbara event (eller liknande kravställning).
• Andel områden med dagstädning
• Andel från allmänheten inrapporterade avvikelser om nedskräpning,
skadegörelse, felanmälan, klotter.
• Andel åtgärdade avvikelser om nedskräpning, skadegörelse, felanmälan, klotter.
• Tid mellan inrapporterad avvikelse och utförd åtgärd.
• Upplevd trygghet hos Gävlebor.
• Upplevd stolthet hos Gävlebor.
• Delaktighetsindex, Nöjd inflytande index.
• Medborgarnas upplevelse av rent.
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