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§ 19 Dnr KS 2021/00021-1.4.1 

Beslut - Delrapport av uppdrag - Årsplan 2021 - Ta fram en 
långsiktig strategi för att minska nedskräpningen  

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten Rent Västerås daterad 1 december 2020 läggs till handlingarna. 

Särskilt yttrande 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 

Caroline Högström (M), Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M), 

Amanda Grönlund (KD), Samuel Stengård (KD) och Emil Thessén (-) 

inkommer med ett särskilt yttrande:  

"Detta är en viktig rapport. En stad ska vara snygg och trygg. Den visar 

tydligt på betydelsen av att fortsätta arbetet med att minska nedskräpningen. 

Vi moderater och kristdemokrater har varit delaktiga i kampanjen och 

kommer att fortsätta vara det för att minska nedskräpningen i Västerås. 

Tyvärr kommer rapporten sent till kommunfullmäktige eftersom den är 

skriven för över ett år sen." 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2020 §385 i samband med 

antagande av årsplan för 2021 att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 

en långsiktig strategi för att minska nerskräpningen och fasa ut 

engångsplaster och fossila plaster. Uppdragets första del gällande att ta fram 

en långsiktig strategi för att minska nedskräpning har genomförts och 

redovisas i bilagd rapport. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten Rent Västerås daterad den 1 december 2020 läggs till 

handlingarna. 

Kopia till 

Miljö- och konsumentnämnden 

Tekniska nämnden 
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Tjänsteutlåtande – Delrapport av uppdrag - Årsplan 2021-Ta fram 
en långsiktig strategi för att minska nedskräpningen  

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten Rent Västerås daterad 1 december 2020 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2020 §385 i samband med 

antagande av årsplan för 2021 att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 

en långsiktig strategi för att minska nerskräpningen och fasa ut 

engångsplaster och fossila plaster. Uppdragets första del gällande att ta fram 

en långsiktig strategi för att minska nedskräpning har genomförts och 

redovisas i bilagd rapport. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut:  

Rapporten Rent Västerås daterad den 1 december 2020 läggs till 

handlingarna. 

Beslutsmotivering 

Uppdraget består av två delar, den ena delen handlar om att ta fram en 

långsiktig strategi för att minska nedskräpningen och återrapporteras här. 

Uppdragets andra del om att fasa ut engångsplaster och fossila plaster 

återkommer med ett förslag till remiss under kvartal 1 2022. 

Kommunstyrelsen genomförde under år 2020 ett ettårigt projekt för att 

minska nedskräpningen i kommunen. Fokus i projektet låg på att synliggöra 

problematiken samt peka ut riktningen för hur staden skulle kunna fortsätta 

arbeta strategiskt kring nedskräpning. Inom projektet genomfördes två 

delprojekt, ”Fimpprojektet” och ”Ett renare Västerås”. 

Fimpprojektet syftade till att minska nedskräpningen av fimpar på gator och 

torg i Västerås och höja västeråsarnas kunskap om fimpars skadliga effekter 

på miljön. Ett renare Västerås handlade om att minska den allmänna 

nedskräpningen för att förebygga skador på miljön, minska kostnaderna för 

renhållning samt öka tryggheten och trivseln i Västerås. Under projekttiden 

användes hashtagen #rentvästerås för att visa och följa projektet i sociala 

medier. 

Baserat på erfarenheterna från de två projekten samt erfarenhetsutbyte från 

hur Borås kommun arbetar med nedskräpning har ett förslag formulerats för 
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fortsatt strategiskt arbete och samverkan mot nedskräpningen i Västerås. 

Förslaget går ut på att en samverkansgrupp med olika aktörer från samhället 

skapas med ett långsiktigt uppdrag att minska nedskräpningen. Arbetet 

föreslås finansieras av Västerås stad under 5 år och en samordnare för 

samverkansgruppen tillsätts av staden. Mer om förslaget och aktiviteter som 

kan genomföras beskrivs i bilagd rapport. Förslaget är i dagsläget inte 

finansierat och beslut om genomförande har inte tagits. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Beslutet medför inte någon ekonomisk påverkan. 

Hållbar utveckling 

Nedskräpning är ett problem som rymmer alla hållbarhetsaspekter. Att arbeta 

för minskad nedskräpning bidrar till att förebygga skador på miljön, minska 

kostnaderna för renhållning samt öka tryggheten och trivseln i Västerås.  

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör Strategisk 

samhällsutveckling 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2020-12-01 
 
 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
721 87 Västerås 
www.vasteras.se 
  
Linda Granath 
linda.granath@vasteras.se 

 

Slutrapport med förslag på fortsatt strategiskt arbete 

  



 

 

VÄSTERÅS STAD #rentvästerås 

 
 2020-12-01 

 2 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utföra ett ettårigt projekt för att minska 

nedskräpningen i kommunen. Sett till att det rör sig om en ettårig satsning krävs 

insatser som ger såväl direkta som långsiktiga effekter. Fokus har varit att 

synliggöra problematiken samt att peka ut riktningen för hur staden ska fortsätta 

att arbeta strategiskt kring nedskräpning. Hashtagen #rentvästerås har använts 

för att visa och följa projektet i sociala medier. 

 

För att synliggöra problematiken med nedskräpning har ett antal belysande, 

utbildande och förebyggande aktiviteter genomförts inom två delprojekt – 

”Fimpprojektet” och ”Ett renare Västerås”. Syftet med ”Fimpprojektet” har varit 

att minska nedskräpningen av fimpar på gator och torg i Västerås och att höja 

västeråsarnas kunskap om fimparnas skadliga effekter på miljön. I projektet ”Ett 

renare Västerås” har syftet varit att minska den allmänna nedskräpningen för att 

förebygga skador på miljön, minska kostnaderna för renhållning samt öka 

tryggheten och trivseln i Västerås. 

 

Baserat på erfarenheterna från årets satsning samt erfarenhetsutbyte med 

samverkansgruppen ”Borås rent och snyggt” har ett förslag formulerats för 

fortsatt strategiskt arbete och samverkan mot nedskräpningen i Västerås. I en 

enkätundersökning har viktiga samhällsaktörer tillfrågats att ingå i en 

samverkansgrupp som tillsammans med staden tar ansvar för nedskräpningen ur 

ett bredare samhällsperspektiv.  
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Inledning 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utföra ett ettårigt projekt för att 

plastbanta Västerås stads verksamheter och att minska nedskräpningen i 

kommunen. Uppdraget har delats upp i ett plastbantningsprojekt och ett 

nedskräpningsprojekt med en finansiering på totalt 1,5 Mkr. 

 

Sett till att det rör sig om en ettårig satsning krävs insatser som ger såväl direkta 

som långsiktiga effekter. Fokus i nedskräpningsprojektet har varit att synliggöra 

problematiken samt att peka ut riktningen för hur staden ska fortsätta att arbeta 

strategiskt kring nedskräpning. Lokala aktörer har uppmuntrats att delta i 

satsningen främst genom egna aktiviteter. Uppdraget har omfattat hela 

kommunen. 

Genomförande 

För att synliggöra problematiken med nedskräpning har ett antal belysande, 

utbildande och förebyggande aktiviteter genomförts inom två delprojekt – 

”Fimpprojektet” och ”Ett renare Västerås”. Projekten har innehållit nudging-

aktiviter1, inköp av papperskorgar och askkoppar samt samverkan med 

västeråsare och lokala aktörer. För att synliggöra och följa aktiviteterna i sociala 

medier har #rentvästerås använts som gemensam hashtag och arbetsnamn för 

projektet (se bild 1, bilaga 1).  

 

Översiktlig tidsplanering, november 2019 till december 2020: 

- Planering: november – april 

- Genomförande: maj – oktober 

- Utvärdering: september – december 

 

Deltagande förvaltningar: 

- Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, MHF (samordnare) 

- Teknik- och fastighetsförvaltningen, TFF 

- Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, KIFF 

- Barn- och utbildningsförvaltningen, BUF 

- Stadsledningskontoret, SK  

 
1 Nudging – att påverka människors beteende genom att göra det enklare att fatta mer 
hållbara beslut. På svenska kan nudging översättas till en knuff i rätt riktning. Fokus ligger 
på att identifiera glappet mellan vilja och handling.   
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Lagstiftning och ansvar  

All nedskräpning i Sverige är förbjuden enligt 15 kapitlet § 26 i Miljöbalken. I 

första hand är det individen som ansvarar för att inte skräpa ner. Förbudet gäller 

på platser där allmänheten har tillträde eller insyn till och riktar sig till alla. Enligt 

29 kapitlet § 7 kan den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus 

dömas för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år. När det gäller 

nedskräpning som är mindre allvarlig kan polisen sedan 2011 bötfälla på plats för 

så kallad nedskräpningsförseelse. Nedskräpningsboten ligger på 800 kronor men 

används sällan – 2018 skrevs endast 86 böter ut i hela landet.2 

 

Kommunen ansvarar för att städa upp på gator, torg och andra allmänna platser. 

Reglerna kring detta finns i lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning. Västerås stads ansvar för nedskräpning framgår 

även av följande planer och styrdokument:  

- Renhållningsordning och avfallsplan 2014-2019  

- Handlingsplan för ett tryggare och mer trivsamt city 

- Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter 

 

I vissa fall är det fastighetsinnehavaren som är skyldig att städa. När det gäller 

nedskräpning längs allmänna vägar ansvarar Trafikverket för renhållningen. Det 

gäller även rastplatser längs vägarna. För skrotbilar och skrotbåtar finns särskilda 

regler. 

Skräpmätning 

Att veta hur nedskräpningen i Västerås ser ut är avgörande för att kunna sätta mål 

kopplade till minskad nedskräpning. Genom mätningar går det att ta reda på var 

skräpet finns, hur mycket och vad för slags skräp det är, hur olika åtgärder 

fungerar samt att mäta utvecklingen över tid. 

Genom att kartlägga nedskräpningsfrekvensen i olika områden blir det enklare att 

sätta in rätt åtgärder såsom papperskorgar och extra renhållning. Med mätning 

går det också att identifiera var skräpet kommer ifrån, vilket ökar kunskapen om 

varför en plats blir nedskräpad och ger möjlighet att påverka aktörer som bidrar 

till nedskräpningen. Skräpmätningar ger dessutom goda möjligheter att öka 

medvetenheten hos allmänheten och att kommunicera kring nedskräpningen.3  

 
2 Skräprapporten 2019, en rapport från Håll Sverige Rent om nedskräpningen i Sverige. 
3 https://skola-kommun.hsr.se/kommuner/skrapmatningar 
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Fimpprojektet 

Bakgrund 

Cigarettfimpen är skräpets värsting. Enligt Håll Sverige Rents beräkningar slängs 

årligen runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige, vilket motsvarar över  

100 ton plast – cigarrettfilter består till stor del av cellulosaacetat som bryts ned 

till mikroplast när det hamnar i miljön.4 Att fimpen är undantagen från den 

svenska nedskräpningsboten innebär inte att det är tillåtet att slänga fimpar på 

marken. 

 

Filtret i cigaretterna fångar upp ämnen som är skadliga för människors lungor. 

Bland annat bly, kadmium och arsenik. När fimparna slängs som skräp istället för 

att tas omhand som avfall sprids de skadliga ämnena i miljön. Fimpar som hamnar 

i dagvattenbrunnar passerar inte reningsverket utan förs vidare direkt ut i 

Mälaren.  

 

Den 1 juli 2019 började nya regler om rökfria utomhusmiljöer att gälla. Bland 

annat är det nu förbjudet att röka även på uteserveringar, busshållplatser och vid 

entréer till rökfria miljöer. De nya reglerna innebär att det inte heller får finnas 

askkoppar på dessa platser, vilket lett till att nedskräpningen av fimpar på gator 

och torg har ökat i Västerås. 

Syfte 

Syftet med projektet är att genomföra åtgärder för att minska nedskräpningen av 

fimpar på gator och torg i Västerås och att höja västeråsarnas kunskap om 

fimparnas skadliga effekter på miljön genom belysande, utbildande och 

förebyggande aktiviteter.  

Mål 

Det övergripande målet med projektet är att nedskräpningen av fimpar i Västerås 

ska minska.  

Utförande 

Nedan följer en kortfattad sammanställning av de aktiviteter som genomförts i 

projektet, med redovisning av metod, syfte, mål, tidsplan, vilka aktörer som 

deltagit samt metod för mätning. Önskad förändring avser skillnaden före och 

efter genomförd aktivitet. 

 
4 https://hsr.se/artiklar/fimpen-varsta-skrapet 
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1. Samverkan 

Metod: Kartlägga behovet och placeringen av allmänna askkoppar genom 

samverkan med de parter som berörs främst av reglerna om rökfria 

utomhusmiljöer 

Syfte: Lokalisera lämpliga platser för allmänna askkoppar så att stadens 

askkoppar placeras där de behövs mest och där rökare stör minst 

Mål: Minska nedskräpningen av fimpar på gator och torg 

Tidsplan: januari – mars 2020 

Deltagare: TFF, MHF och Västerås Citysamverkan  

Mätning: Skräpmätning i samband med aktivitet 4. ”Fimpa här!” 

 

2. Dekaler på dagvattenbrunnar 

Metod: Informationskampanj med markdekaler runt dagvattenbrunnar (se 

bild 2, bilaga 1) samt digital fördjupande information  

Syfte: Informera västeråsarna om att fimpar i dagvattenbrunnar hamnar i 

Mälaren och skadar miljön 

Mål:  Öka kunskapen om att fimpar i dagvattenbrunnar hamnar i Mälaren 

och att fimparna innehåller skadliga tungmetaller och plast som 

bryts ned till mikroplast i miljön  

Tidsplan: maj – september 2020 

Deltagare: MHF och Mälarenergi AB 

Mätning: Analys av webbtrafik 

 

3. Fimpröstning 

Metod: Nudging – rösta med fimpen! Utplacering av 

fimpröstningsautomater  

Syfte: ”Knuffa” rökare att fimpa i avsedda automater för att minska 

nedskräpningen av fimpar på gator och torg 

Mål: Minska antalet fimpar på de platser där fimprösningsautomater 

placeras ut 

Tidsplan: maj – december 2020 

Deltagare: TFF och UF-företaget Rykande frågor 

Mätning: Skräpmätning 
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4. Fimpa här!  

Metod: Utplacering av askkoppar i anslutning till nya eller befintliga 

papperskorgar enligt kartläggningen i aktivitet 1. ”Samverkan”  

Syfte: Möta upp behovet av askkoppar utanför rökfria områden för att 

minska nedskräpningen av fimpar på gator och torg 

Mål: Minska antalet fimpar på de platser där nya askkoppar placeras ut  

Tidsplan: maj 2020 

Deltagare: TFF 

Mätning: Skräpmätning 

 

Projekt Ett renare Västerås 

Bakgrund 

Nedskräpningen är ett problem som rymmer hela hållbarhetsbegreppet – skräpet 

påverkar miljön genom läckage av skadliga ämnen, genom att både djur och 

människor skadas av skräp och genom att det upplevs som fult och störande. Det 

påverkar ekonomin genom att det kostar att städa upp5 och det påverkar sociala 

aspekter genom att nedskräpade miljöer lätt blir otrygga och vandaliserade 

miljöer. Att skräpa ner är också ett resursslöseri eftersom en del av skräpet hade 

kunnat återvinnas om det sorterats som avfall. 

 

Ju tidigare barnen engageras desto bättre. Det kommer att krävas stor 

handlingskraft och framtidstro hos nästa generation för att möta de utmaningar 

som nedskräpning innebär för miljön. Ur ett pedagogiskt perspektiv är 

skräpplockning en bra aktivitet. Syftet är inte att barnen ska städa och hålla rent 

utan lära sig att inte skräpa ner. Skräpplockningen ger också stora möjligheter att 

prata om avfall, återvinning, konsumtionssamhället och begrepp som hållbarhet 

och cirkulär ekonomi.  

 

I city är nedskräpningen som störst inom cityringen där flera av papperskorgarna 

är underdimensionerade och slitna. Antalet papperskorgar bedöms till antal vara 

tillräckligt men är ofta av olika modeller som inte fungerar bra att tömma och som 

inte heller är tillräckligt synliga. Det finns därför ett behov av att byta ut 

papperskorgarna mot en bättre och enhetligare modell för staden. För att minska 

nedskräpningen och kostnaderna har försök med solcellsdrivna papperskorgar av 

typen ”Big Belly” genomförts. Dessa kärl komprimerar skräpet och signalerar när 

 
5 Västerås stad lägger årligen omkring 10 Mkr på renhållning. 
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de behöver tömmas, samtidigt som de är skadedjurssäkra6. De kan också 

användas för att sprida information genom ljudeffekter och skyltytor. 

 

När värmen återvänder ökar nedskräpningen av engångsmaterial och 

förpackningar som följer med när västeråsarna tar med sig mat och dryck ut. 

Tyvärr lämnar många kvar sitt skräp om det är fullt i närmaste papperskorg, 

istället för att ta med sig skräpet hem eller till en annan papperskorg. En plats som 

västeråsarna gärna söker sig till och som haft problem med nedskräpning de 

senaste somrarna är Björnöbadet. Skräpet leder till minskad trivsel och ett ökat 

antal klagomål på renhållningen7.  

 

Nedskräpning är något varje västeråsare själv kan göra något åt – det är bara att 

låta bli att skräpa ner. Det finns också västeråsare som väljer att göra mer genom 

att föregå med gott exempel och plocka upp andras skräp. Hit hör bland annat 

medlemmarna i det lokala nätverket och Facebookgruppen ”Skräpplockare i 

vänliga Västerås – Skräpo”.  

Syfte 

Syftet med projektet är att minska den allmänna nedskräpningen i Västerås för att 

förebygga skador på miljön, minska kostnaderna för renhållning samt öka 

tryggheten och trivseln i Västerås.  

Mål 

Det övergripande målet med projektet är att den allmänna nedskräpningen i 

Västerås ska minska.  

Utförande 

Nedan följer en kortfattad sammanställning av de aktiviteter som genomförts i 

projektet, med redovisning av metod, syfte, mål, tidsplan, vilka aktörer som 

deltagit samt metod för mätning. Önskad förändring avser skillnaden före och 

efter genomförd aktivitet. 

 

 

 

 
6 Kajor, som sprider ut allt innehåll i jakten på mat, samt råttor som klättrar in i 
papperskorgarna är skadedjur som ställer till stora problem i Västerås. 
7 Liknande problem fanns även på Löga strand tidigare. Efter att tio Big Belly-
papperskorgar köptes in halverades kostnaden för den manuella renhållningen på 
stranden (städningen för hand på marken). Detta visar att papperskorgarnas kapacitet och 
utformning har stor effekt. 
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5. Engagera barnen 

Metod: Uppmuntra förskolor och skolor i Västerås att medverka i 

”Skräpplockardagarna” i samarbete med Håll Sverige Rent 

Syfte: Lära barnen att inte skräpa ner  

Mål: Öka deltagandet i ”Skräpplockardagarna” jämfört med år 2019 

Tidplan: maj 2020 

Deltagare: BUF, MHF och TFF 

Mätning: Statistik från Håll Sverige Rent 

 

6. Bättre och synligare papperskorgar i gå-city 

Metod: Inköp och utplacering av papperskorgar i gå-city  

Syfte: Komplettera försöket med solcellsdrivna papperskorgar i parkmiljö 

samt förbättra och göra papperskorgarna i Västerås mer synliga 

Mål: Minska nedskräpningen på gator och torg samt minska stadens 

kostnader för renhållningen i gå-city 

Tidplan:   maj – december 2020 

Deltagare: TFF 

Mätning: Skräpmätning och jämförelse av kostnader 

 

7. En renare badplats 

Metod: Inköp och utplacering av Big Belly-papperskorgar samt ”Tikspac-

ställ” med skräppåsar till Björnöbadet  

Syfte: Förbättra papperskorgarnas kapacitet där behovet är som störst, 

påverka strandbesökarnas attityder kring att lämna kvar skräp samt 

förenkla för besökarna att ta med sitt skräp om den närmaste 

papperskorgen är full 

Mål: Minska nedskräpningen på Björnöbadet 

Tidplan: juni – september 2020 

Deltagare: MHF, KIFF och TFF 

Mätning: Mätning genom rapportering från renhållningsentreprenör 

 

8. Uppmärksamma och medverka i lokala engagemang 

Metod: Bevaka lokala engagemang kring nedskräpning i Västerås samt föra 

dialog med initiativtagare om hur staden kan uppmärksamma och 

medverka kring dessa 

Syfte: Visa uppskattning för de västeråsare som föregår med gott exempel 

och bidrar till ett tryggare och trivsammare Västerås 
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Mål: Öka stadens delaktighet i lokala engagemang samt uppmuntra fler 

västeråsare/medarbetare/politiker att plocka skräp 

Tidplan: maj – december 2020 

Deltagare: Västerås stad, lokala aktörer, västeråsare 

 

Resultat 

Fimpprojektet 

TFF, MHF och Västerås Citysamverkan har gemensamt kartlagt behovet och 

placeringen av allmänna askkoppar i city. Totalt 14 platser har identifierats längs 

gångstråk i park- och gatumiljö. Västerås Citysamverkan har representerat krögare 

och fastighetsägare i city – aktörer som berörts av de nya reglerna om rökfria 

utomhusmiljöer. Stor hänsyn har tagits till att askkoppar inte ska placeras i 

närheten av bostadshus för att förhindra problem med röklukt. Synpunkter från 

allmänheten och erfarenheter från TFF har utgjort viktiga beslutsunderlag. I 

synnerhet den fimpkarta som överlämnades till kommunstyrelsens ordförande 

efter ett ideellt initiativ under ”Musikhjälpen 2019” i Västerås. 

 

MHF och Mälarenergi har genomfört en gemensam kampanj med markdekaler 

runt dagvattenbrunnar för att informera västeråsarna om att fimpar som hamnar i 

brunnarna förs vidare direkt ut i Mälaren, samt att fimparna innehåller skadliga 

tungmetaller och plast som sprids till miljön. Dekalerna har placerats på ett 

trettiotal platser runt om i kommunen från maj till september. Genom att söka på 

#rentvästerås på sociala medier har man kunnat länka sig vidare till fördjupad 

information på Mälarenergis hemsida. Genom lokala nyheter har Mälarenergis 

miljöexperter också fått möjlighet att berätta om vad som händer när fimpar och 

annat skräp slängs i dagvattenbrunnarna. Mälarenergis bedömning är att 

spridningen av informationen varit lyckad. Att se en märkbar minskning av fimpar 

vid utloppen till Mälaren har dock inte varit möjligt.  

 

Fyra fimpomater och tolv askkoppar har köpts in och placerats ut av TFF enligt 

den genomförda kartläggningen. Fimpbleck har också köpts in till befintliga Big 

Belly-papperskorgar. Fimpomaterna har främst placerats på platser i anslutning till 

kvälls- och nattliv. Genom att förse fimpomaterna med frågor och påståenden har 

rökarnas ”knuffats” att rösta med fimpen på ett av två svarsalternativ och på så 

vis fimpat i automaterna istället för på marken. Fimpomaterna har fått mycket 

uppmärksamhet i sociala medier och i lokala nyheter. Frågeställningarna har bytts 

ut kontinuerlig.  
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Följande frågor ställdes under två veckor i juni:  

 

1. Vart hamnar fimpar som slängs i dagvattenbrunnar?  

Svarsalternativ: a) I Mälaren, b) I reningsverket 

2. Innehåller fimpar plast?  

Svarsalternativ: a) Ja, b) Nej 

 

Lika många röstade på ”I Mälaren” som på ”I reningsverket” på fråga 1 medan fler 

röstade på ”Ja” än ”Nej” i fråga 2. Syftet med frågeställningarna var främst att 

koppla aktiviteten till kampanjen med markdekaler, inte att mäta rökarnas 

kunskap i frågan (förmodligen påverkas den som röstar till viss del av att det syns 

hur andra har röstat). Uppföljande skräpmätningar runt fimpomaterna och 

askkopparna kommer att genomföras 2021. 

Projekt ett renare Västerås 

Under våren deltog 8104 barn och pedagoger i Västerås i ”Skräpplockardagarna”, 

Håll Sverige Rents årliga kampanj för barn och ungdomar. Det motsvarar en 

ökning på 20 procent jämfört med år 2019 då 6747 barn och ungdomar deltog. 

MHF har utformat inbjudningar som BUF och KIFF distribuerat till kommunens 

förskolor och skolor samt ett antal barn- och ungdomsföreningar. TFF har erbjudit 

upphämtning av det insamlade skräpet, vilket inte har gjorts tidigare år. Samtliga 

deltagande barn och ungdomar har också bjudits in att delta i utlottning av priser i 

form av utomhusaktiviteter för hela klassen/laget.  

 

Sex solcellsdrivna Big Belly-papperskorgar har köpts in och placerats längs 

gångstråk såväl innanför som utanför cityringen. Uppföljande skräpmätningar runt 

Big Belly-papperskorgarna samt jämförelse av kostnader för tömning kommer att 

genomföras 2021. 

 

Två solcellsdrivna Big Belly papperskorgar och två Tikspac-ställ med skräppåsar, 

skyltade med budskap, uppmaningar och information om olika produkters 

nedbrytningstid, har köpts in och placerats på Björnöbadet under 

sommarsäsongen 2020. Rapporteringen från renhållningsentreprenören visar att 

insatserna inte varit tillräckliga – nedskräpningen på badplatsen har fortsatt att 

öka jämfört med tidigare år.  

 

Ett 20-tal nya skräpplockarevenemang har uppmärksammats under året. Bland 

initiativtagarna finns västeråsare inom det lokala nätverket och Facebookgruppen 

”Skräpo” samt skolklasser, politiska partier och medarbetare i stadens 

förvaltningar. Under hösten har ett stort antal västeråsare också deltagit i Håll 



 

 

VÄSTERÅS STAD #rentvästerås 

 
 2020-12-01 

 

 13 

Sverige Rents årliga kampanj ”Hela Sverige plockar skräp”. Många engagemang 

har uppmärksammats på stadens webb och vissa även i lokala nyheter. 

Håll Sverige Rents skräpmätning 2020 

För att få en aktuell lägesbild över nedskräpningen i Västerås har en skräpmätning 

enligt Håll Sverige Rents metod8 genomförts under veckorna 25 till 27. Genom ett 

statistiskt urval har 200 slumpmässiga koordinatpunkter, så kallade mätpunkter, 

valts ut innanför cityringen (samma område som mättes enligt metoden 2018). 

Varje mätpunkt har motsvarat en fem meter lång sträcka på vardera sida av 

vägen. Mätningarna har utförts av feriepraktikanter med handledning av 

utvecklingscenter (BUF) och resultatet har sammanställts och levererats av 

Statisticon AB i form av ett ”Skräpfacit” (se bilaga 3).   

Skräpfacit för nedskräpning i gatumiljö i Västerås 2020 visar att det genomsnittliga 

antalet skräpföremål per 10 m2 har minskat till totalt 3,18 föremål 2020 jämfört 

med 10,66 föremål per 10 m2 2018. Mätningarna visar också på en jämn 

fördelning av antalet skräpföremål över veckodagarna 2020 jämfört men en 

mycket kraftig ökning av antalet skräpföremål från torsdag till måndag under 

2018. Totalt sett har samtliga kategorier av skräpföremål (fimpar, papper/kartong, 

snus, glas och övrigt) minskat kraftigt innanför cityringen under veckorna 25 till 27 

jämfört med motsvarande mätperiod 2018. 

Kommunikation 

För att synliggöra problematiken med nedskräpning har ett stort fokus lagts på 

kommunikationsinsatser. Arbetet har utgått från kommunikationsplanen för 

projektet där målgrupper, kommunikationskanaler och budskap preciserats. 

Utgångsläget för formulering av budskap har varit att alla har ansvar för att 

Västerås är en ren och trygg stad, fri från nedskräpning på gator och torg.   

 

Logotyper för projektet samt grafiskt material till dekaler, skyltar och filmklipp för 

sociala medier har tagits fram. Faktaunderlag till projektets olika aktiviteter och 

uppmärksammade engagemang har publicerats på stadens webb och en 

gemensam e-postadress har använts för frågor och svar kopplade till projektet. 

Stadens Facebook- och Instagramkonton har använts för att synliggöra ett flertal 

aktiviteter och genom hashtagen #rentvästerås har såväl egna som andras inlägg 

 
8 Håll Sverige Rent har tagit fram en vetenskaplig och statistiskt säkerställd metod för att 
mäta skräpförekomst i centrala gatumiljöer, med syfte att ge en tillförlitlig bild av 
skräpsituationen i tätorter. Fokus ligger på skräp på trottoarer, gågator samt gång- och 
cykelbanor i de mest centrala delarna av tätorten. Mätningarna genomförs under en två 
till fyra veckor lång period under maj till september för att fånga upp variationer i väder 
och andra förhållanden. 
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kunnat följas under projektets gång. Många aktiviteter har också 

uppmärksammats av lokala nyheter.  

 

Projektets största informationskampanj har genomförts i samarbete med VL – 

från maj till september har samtliga bussar i lokaltrafiken varit försedda med 

budskap om nedskräpning på in- och utvändiga fönsterskyltar. Hälften av 

bussarna har också varit försedda med projektets logotyp i form av stora, mycket 

synliga fönsterdekaler på bussarnas påstigningssidor. Kampanjens flaggskepp har 

varit en folierad buss med skräpbudskap som synts från alla håll när bussen varit i 

trafik. 

 

Diskussion 

Det finns mycket stora möjligheter att öka deltagandet i Skräpplockardagarna 

genom att anpassa upplägget för olika årskurser. Håll Sverige Rent erbjuder 

kommunikationsmaterial och pedagogiskt material och har under årets kampanj 

även ansvarat för distributionen av skräpplockarmaterialet till deltagarna. De 

delar av kampanjen som berör förskolor och skolor bör fortsättningsvis 

samordnas av BUF som har störst möjlighet att anpassa upplägget efter olika 

årskursers läroplaner. TFF bör även fortsättningsvis erbjuda upphämtning av 

insamlat skräp för de förskolor, skolor och föreningar som har behov av detta.  

 

Håll Sverige Rents skräpmätning i Västerås 2020 visar på en drastisk minskning av 

antalet skräpföremål per 10 m2 jämfört med mätningen som genomfördes 2018. 

Minskningen gäller för samtliga kategorier av skräp och mätningen visar att 

nivåerna inte heller stigit under helgerna jämfört med mätningen 2018. Resultatet 

i sig är mycket glädjande men bedöms i huvudsak bero på minskningen av antalet 

besökare i city på grund av coronapandemin.9 Fler faktorer som kan förklara den 

stora skillnaden är olika driftsområdesentreprenörer de olika åren emellan. 

Västmanlands fastighetsskötsel ansvarade för städningen 2018 och de städade 

alltid sju dagar i veckan medan TFF Produktion som ansvarar för städningen 2020 

följer de beställda städfrekvenserna som varierar från tre till sju dagar i veckan 

 
9 Under v. 26 ställdes såväl Västerås Cityfestival som Aroscupen in på grund av 
restriktionerna för att minska smittspridningen av covid-19, vilket bidrog till en halvering 
av antalet besökare i city jämfört med 2018 enligt Västerås Citysamverkans mätningar. 
Fotbolls-VM under skräpmätningen 2018 kan också ha påverkat resultatet negativt 2018 
eftersom många då besökte uteserveringar och restauranger för att följa matcherna, med 
ökad nedskräpning som följd. 
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beroende på beställd städfrekvens. Även skillnader i väder kan ha påverkat 

resultatet.10  

 

Inköp och placering av askkoppar och papperskorgar, samt tillhörande 

skräpmätningar, har försenats kraftigt. Dels beroende på oenighet kring val av 

modell och utförande, dels på grund av organisatoriska svårigheter vilket orsakat 

försenade beställningar. Samtliga fimpomater och askkoppar samt en första 

uppsättning nya papperskorgar skulle ha placerats ut redan i maj och finnas på 

plats under hela sommarsäsongen 2020 för att möjliggöra ett flertal 

skräpmätningar samt analys av förändringen över tid. Istället placerades de flesta 

fimpomaterna och alla askkoppar ut först under hösten.  

 

Den första uppsättningen Big Belly-papperskorgar (två stycken) placerades ut i 

gångstråk innanför cityringen under sommaren och har under hösten 

kompletterats med ytterligare sex stycken (varav två från Björnöbadet och fyra 

nya). Inledande skräpmätningar genomfördes i samband med att de första Big 

Belly-papperskorgarna och fimpomaterna placerades ut men har sedan inte följts 

upp som planerat på grund av de försenade beställningarna. I samråd med 

ansvarig utförare kommer uppföljande skräpmätningar istället att genomföras 

under motsvarande mätperiod (försommaren) 2021, för att få bättre 

jämförbarhet utifrån väder och antalet besökare i city. 

 

Förseningen av askkoppar och papperskorgar har även påverkat projektets 

kommunikationsinsatser. VL-kampanjen planerades att rulla igång i samband med 

att askkopparna och papperskorgarna placerades ut, med gemensamt grafiskt 

material och budskap. När kampanjen inleddes hade dock endast de första Big 

Belly-papperskorgarna placerats ut i city och på Björnöbadet, vilket inte uppfyllde 

den avsedda effekten. Kommunikation bör aldrig stå för sig själv eftersom det kan 

ge en uppfattning om att satsningen inte har någon verklighetsanknytning. 

 

Vissa planerade aktiviteter har påverkats av coronapandemin. I och med 

restriktionerna för större folksamlingar har planerade skräpplocknings-

engagemang samt aktiviteter kopplade till andra evenemang ställts in. Bland 

annat planerades en aktivitet i samband med Västerås Cityfestival och ”Summer 

Meet” där skräpet från gator och torg skulle samlas ihop och visas upp 

tillsammans med förslag på vad staden istället skulle ha kunnat göra för pengarna 

som läggs på renhållning.  

 
10 SMHI:s väderdata för 2020 visar att det regnade i Västerås den 16/6 medan det 2018 
var varmt och soligt. https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-
vader/sommaren-2018-extremt-varm-och-solig-1.138134 
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Enligt renhållningsentreprenören ökade nedskräpningen på Björnöbadet trots 

satsningen med Big Belly-papperskorgar, utdelning av skräppåsar och budskap för 

att påverka strandbesökarnas attityder kring att lämna kvar skräp. Syftet med Big 

Belly-papperskorgarna var att stärka kapaciteten där behovet på badplatsen är 

som störst. På grund av entreprenörens renhållningsavtal tömdes Big Belly-

papperskorgarna dock inte mer än en gång per dag, även om de larmade att de 

var fulla. På grund av coronapandemin semestrade också ovanligt många hemma 

under sommaren, vilket tillsammans med det varma vädret sannolikt har bidragit 

till ett ökat behov av tömning och lättillgängliga papperskorgar på Björnöbadet. 

Inför sommaren 2021 kommer renhållningsdriften på Björnöbadet att övergå till 

KIFF.    

 

Att öka deltagandet i skräpplockaraktiviteter är ett bra sätt att synliggöra 

problematiken med nedskräpningen. Deltagarna får upp ögonen för hur mycket 

skräp som faktiskt finns i omgivningen och tenderar att själva skräpa ned mindre 

efteråt. Det finns också många engagerade västeråsare som på ideell basis 

regelbundet plockar skräp och sprider budskap om att alla har ansvar för att 

Västerås är en ren och trygg stad. Dessa ideella engagemang har 

uppmärksammats på olika sätt inom projektet, såväl internt inom staden som 

externt på stadens webb. Dock har staden inte haft möjlighet att medverka i alla 

planerade evenemang på grund av låg bemanning och restriktioner med 

anledning av coronapandemin. Det har önskats ett större medverkande från 

stadens sida vilket bör prioriteras kommande år. 

Inför det fortsatta arbetet 

Tonläget i budskapen som kommunicerats har varit positivt och uppmuntrande. 

Under projektets gång har det dock diskuterats om det i vissa fall vore bättre med 

direkta uppmaningar och en hårdare ton för att klargöra vems ansvar det är att 

inte skräpa ned utomhus. För att undersöka västeråsarnas attityder har frågor om 

nedskräpning tagits med i årets Omnibusundersökning, som underlag till det 

fortsatta arbetet.  

 

Ungdomar är en viktig målgrupp i det förebyggande arbetet men är svårare att 

engagera genom Skräpplockardagarna jämfört med förskolebarn och barn upp till 

mellanstadiet. Många idrottsföreningar är dock intresserade av att plocka skräp 

för att tjäna extra pengar till lagkassan. Nyttan och den långsiktiga effekten bör 

utredas vidare i det fortsatta arbetet för att möjliggöra större satsningar på 

föreningslivet. 
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Det är mycket viktigt att satsningar på förebyggande åtgärder mot nedskräpning 

avgränsas mot kommunens ordinarie renhållningsansvar. Dock kan satsningarna 

med fördel genomföras i samarbete med renhållningen, som sitter på den största 

lokalkännedomen och den praktiska kompetensen. Exempel på sådana satsningar 

skulle kunna vara att finansiera inköp och service av ett extra renhållnings-

redskap11 eller att finansiera snabbare åtgärd av nedskräpningsklagomål. 

 

Projektet #rentvästerås har sitt ursprung i årsplanen för Västerås stad 2020. Miljö- 

och hälsoskyddsförvaltningen tillfrågades om samordningsansvaret i november 

2019 varpå arbetet initierades. Inför det fortsatta arbetet är det viktigt att det 

fattas ett politiskt beslut om vilka förvaltningar som ska delta inom Västerås stad 

– det har under projektet varit svårt att få vissa berörda förvaltningar att 

medverka i planerade aktiviteter, bland annat med hänvisning till att det saknats 

politiskt beslut samt utrymme i verksamhetsplaneringen. 

 

Fortsatt strategiskt arbete 

Västerås stad behöver ta kontroll över skräpsituationen i kommunen genom 

samverkan och ett tydligt strategiskt arbete. Förutom 2020 års satsning och 

kommunens ordinarie renhållningsansvar saknas helt samordning inom Västerås 

stad för att arbeta långsiktigt mot att minska nedskräpningen.12   

#rentvästerås anropar Borås rent och snyggt 

Ta efter ett vinnande koncept? För femte året i rad har Borås utsetts av Håll 

Sverige Rent som den kommun i Sverige som utför det bästa arbetet mot 

nedskräpningen. Medan nedskräpning i de flesta andra kommuner är en strikt 

kommunal fråga har man i Borås ett flertal aktörer som tar ansvar ur ett bredare 

samhällsperspektiv genom samverkansgruppen ”Borås rent och snyggt”.  

 

Samverkansgruppen utgörs av kommunala förvaltningar och bolag samt 

räddningstjänsten, polisen och näringslivet genom Borås City. Arbetet initierades 

2012 av brottsförebyggande rådet (Brå) med utgångsläget att skräp leder till mer 

skräp, följt av skadegörelse och ökad brottslighet. 2020 års skräpmätning i 

centrala Borås uppvisade det bästa resultatet någonsin med en total minskning av 

antalet skräpföremål med 43 procent sedan 2012. Detta visar att en långsiktig 

satsning och samverkan mot nedskräpningen ger stor effekt. 

 
11 Goda exempel på detta kan hämtas från Borås där medel för förebyggande åtgärder har 
använts för att finansiera en ”fimpsug” som effektiviserar uppsamlingen av fimpar. 
12 Trots avsaknaden av samordning finns det aktörer som genom sina uppdrag arbetar 
förebyggande kring nedskräpning. Hit hör bland annat Mimer och Tryggare city-gruppen. 
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Arbetet inom ”Borås rent och snyggt” finansieras av Borås stad och samordnas av 

Brå. Organisationen består dels av en styrgrupp med deltagande förvaltningars 

chefer och bolagsrepresentanter, dels av en arbetsgrupp med tjänstemän som 

ansvarar för planering och genomförande av kontinuerligt arbete och årliga 

satsningar. Förutom kampanjer, fysiska insatser och investeringar läggs ett stort 

arbete på att synliggöra aktiviteterna på stadens webb och i sociala medier.  

 

Det förebyggande arbetet finansieras av Borås stad med 400 000 kr per år. Redan 

i ett tidigt skede av satsningen finansierade staden även inköp av ett 60-tal Big 

Belly-papperskorgar.13  Efter tre år hade hela inköpskostnaden hämtats hem 

genom det minskade behovet av tömning och renhållning i staden. Genom att 

avsätta extra resurser inledningsvis går det således att underhålla arbetet med 

mindre pengar kommande år.  

Nolltolerans mot skräp som brottsförebyggande arbete 

Att tillämpa nolltolerans innebär att vissa företeelser eller beteenden inte ska 

accepteras. Kriminologiskt har begreppet sitt ursprung i teorin ”Broken Windows” 

och går ut på att förebygga brottslighet genom att snabbt återställa ordningen på 

allmän plats och i bostadsområden även vid mindre förseelser. På så vis 

motverkas småbrottslighet och antisociala beteenden som kan leda till grövre 

brottslighet. Skadegörelse används som ett vanligt exempel – om en bil lämnas 

övergiven med en krossad ruta leder det ofta till att fler rutor krossas, att 

bildelarna stjäls och att bilen sätts i brand.  

 

Nedskräpning är en bra markör i det brottsförebyggande arbetet. Genom att 

städa upp en nedskräpad plats direkt kan samhället förhindra att fler börjar 

skräpa ned på platsen. Om nedskräpningen inte tas omhand får det platsen att 

upplevas som otrygg – att samhället inte bryr sig eller har kontroll över området, 

vilket kan leda till en nedåtgående spiral av skadegörelse, förargelseväckande 

beteenden och grövre brottslighet. Nedskräpning i bostadsområden kan också 

leda till segregation när de som har möjlighet väljer att flytta från områden som 

upplevs som otrygga.14 

 
13 Som jämförelse är Borås stad ungefär hälften så stor som Västerås stad, sett till antalet 
invånare. Inför årets satsning i Västerås fanns ett 15-tal Big Belly-papperskorgar på plats, 
vilka nu kompletterats med ytterligare åtta. 
14 Som underlag till det fortsatta arbetet har frågeställningar om nedskräpning kopplat till 
trygghet och trivsel skickats med till årets Omnibusundersökning. Svaren redovisas vid 
årsskiftet 2020/2021. 
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Förslag 

Baserat på erfarenheter från årets satsning på att minska nedskräpningen i 

Västerås och erfarenhetsutbyte med ”Borås rent och snyggt” föreslås att:  

 

1. Projektet #rentvästerås utvecklas till en samverkansgrupp med ett 

långsiktigt uppdrag att minska nedskräpningen i Västerås 

2. Västerås stad finansierar arbetet med 1 Mkr årligen i 5 år, med utrymme 

till förlängning, för att möjliggöra ett kontinuerligt genomförande av 

verkningsfulla åtgärder15 

3. Arbetet organiseras genom PLG ekologisk hållbarhet och att staden  

tillsätter en samordnare för samverkansgruppen 

4. Varje deltagande förvaltning inom Västerås stad bidrar med arbetstid 

 

Följande aktörer föreslås ingå i samverkansgruppen: 

 

- Västerås stad  

- Västerås marknad & näringsliv AB 

- Polismyndigheten 

- Mälardalens brand och räddningsförbund 

- VafabMiljö  

- Mälarenergi AB 

- Fastighetsägare i Västerås 

- Västerås Citysamverkan, Erikslundsgruppen och Hälla 

- Civilsamhället i Västerås 

- ”Skräpo”  

 

Följande förvaltningar föreslås ingå inom Västerås stad: 

 

- Stadsledningskontoret 

- Teknik och fastighetsförvaltningen 

- Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen 

- Barn- och utbildningsförvaltningen 

- Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

- Skultuna kommundelsförvaltning 

Se bilaga 2 för förslag på aktiviteter 2021  

 
15 Naturvårdsverket har tillsammans med Håll Sverige Rent tagit fram en vägledning om 
hur kommuner kan arbeta strategiskt och långsiktigt med nedskräpning samt metoder för 
att mäta kommuninvånarnas attityder och mängden skräp i olika miljöer. Västerås är även 
medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun och bör dra nytta av medlemskapet genom 
att satsa på verkningsfulla åtgärder. 
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Enkätundersökning 

För att undersöka intresset om att delta i samverkansgruppen #rentvästerås har 

följande enkätundersökning skickats ut till de tilltänkta samhällsaktörerna: 

 

1. Hur påverkar nedskräpningen i Västerås er verksamhet? 

2. Hur jobbar ni i dagsläget med nedskräpning utomhus? 

3. Hur ställer ni er till att samverka med Västerås stad och andra viktiga 

samhällsaktörer för att minska nedskräpningen i Västerås och vad 

förväntar ni er att få ut av en sådan samverkan? 

4. Hur skulle ni kunna bidra till arbetet? 

- Kommunikation och information 

- Deltagande i styrgrupp 

- Deltagande i arbetsgrupp 

- Deltagande vid evenemang 

- Annat 

 

Åtta av elva tillfrågade aktörer har inför denna rapportering återkommit med svar 

varav samtliga är positivt inställda till att ingå i samverkansgruppen. 

 

Slutsats 

Att arbeta långsiktigt mot nedskräpning främjar såväl miljön som samhället. Årets 

satsning har visat på ett stort engagemang bland västeråsarna och hos 

samhällsaktörer som är beredda att gå samman i förebyggande åtgärder. De 

ekonomiska vinsterna kan bli betydande inte bara utifrån minskade kostnader för 

renhållning, skadegörelse och annan brottslighet. En tryggare och trivsammare 

stad blir också attraktivare att besöka och bo i.  
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Bilaga 1 – Grafiskt material 

 

Bild 1: Projektlogotyper 

         

 

 

 

Bild 2: Dekal vid dagvattenbrunn 
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Bilaga 2 – Aktiviteter 2021 
 

Påbörjade aktiviteter: 

 

Skräpplockardagarna 2021 

#rentvästerås 2020 har initierat arbetet inför Skräpplockardagarna 2021. Det finns 

stor potential att öka deltagandet genom att utveckla 2020 års satsning. Det finns 

även goda möjligheter att samarbeta med lokala aktörer för att visa uppskattning 

för barnens insatser. En kort reklamfilm för sociala medier och stadens webb 

kommer att tas fram för att uppmärksamma förskolor, skolor och föreningar om 

kampanjen. Inför 2021 kommer ett större fokus också att läggas på det 

pedagogiska arbetet och på att engagera goda förebilder.    

 

Green Kayak 2021-2022 

Under sommarsäsongerna 2021 och 2022 kommer västeråsarna att kostnadsfritt 

kunna låna en dubbelkajak för att paddla på Västeråsfjärden, i utbyte mot att 

plocka upp skräp som flyter på vattenytan. Satsningen genomförs i samarbete 

med den danska organisationen Green Kayak och finansieras av #rentvästerås 

2020. I paketet ingår förutom kajaken även skräpplockarutrustning, informations-

material, bokningssystem och marknadsföring såväl lokalt som internationellt. 

Utlåning av utrustningen och hantering av det insamlade skräpet kommer att 

genomföras i samarbete med gästhamnen alternativt i stadens egen regi. 

 

Ploggingevenemang 2021 

Carlforsskas ekonomi- och handelsskola planerar att genomföra ett evenemang 

för att utmana gymnasieskolor i Västerås att ”plogga” – jogga/springa/gå och 

plocka skräp. Planeringsarbetet genomförs av elever i årskurs 1 och 2 inom ämnet 

”Praktisk marknadsföring”, där eleverna får öva på sina färdigheter i 

projektplanering i samarbete med Västerås stad och andra aktörer. Evenemanget 

planerades att genomföras redan under hösten 2020 med ställdes in på grund av 

restriktionerna om större folksamlingar för att minska smittspridningen av  

covid-19. 

 

Fimpkampanj 2021 

Som en fortsättning på ”Fimpprojektet” kommer #rentvästerås att medverkar i 

Västerås Citysamverkans fimpkampanj 2021. I kampanjen kommer västeråsarna 

att uppmärksammas om nedskräpningen av fimpar genom utplacering av stora, 

konstgjorda fimpar samt information på brunnslock och skyltar i city. Delar av 

kampanjmaterialet kommer även att kunna användas i övriga centrumbildningar 

samt av skolor. Under kampanjen kommer även askkoppar, fimpomater och Big 

Belly-papperskorgar som försetts med fimpbleck att skyltas upp ytterligare.  
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Förslag på ytterligare aktiviteter: 

- Införa Håll Sverige Rent-appen ”Skrappen” samt finansiera snabbare åtgärd

- Genomföra en skräpmarsch från Västerås stadsdelar för att synliggöra skräpet

(medborgarförslag)

- Genomföra ett lokalt evenemang under ”Hela Sverige plockar skräp-dagen”

- Utlysa en fototävling med gatuutställning – tema ”Västerås vackraste vy”

- Införa ett mobilt infocenter för nedskräpning och annan samhällsinformation

- Utföra tuggummiborttagning samt nudgingaktiviteter för att minska

nedskräpningen av tuggummin på gator och torg

- Genomföra barn och ungdomsdialoger i samband med Skräpplockardagarna

- Öka representationen och deltagandet i ideella evenemang

- Synliggöra papperskorgar med ”Can marketing” (årets UF-företag 2020)

- Finansiera upphämtning av skräp som ”Skräpo” och andra ideella insatser

samlat ihop
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