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Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har ca 5000 uppsamlingskärl/papperskorgar av olika ålder och
utförande. Uppsamlingskärlens funktion är en viktig del i renhållningskedjan och de mål som
fastighet- och gatukontoret arbetar mot. Genom att investera i nya uppsamlingskärl, kan vi
uppnå ett renare närområde, högre andel källsorterat skräp och en bättre arbetsmiljö. Fastighetsoch gatukontoret har för avsikt i samarbete med funktionsentreprenörerna byta ut ca 350 st.
uppsamlingskärl och investera i 5 st. nya källsorteringskärl årligen, den beräknade kostnaden för
detta uppgår till 2 000 000 kr.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna förslaget till objektsgodkännande för Reinvestering uppsamlingskärl om en årlig
budget av 2 000 000 kr för åren 2019, 2020 och 2021 och driftskonsekvenser på 1 430 000 kr
brutto från år 2020.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-01-29
Ärendet

SIGNERAD

2019-01-17

Bakgrund
Fastighets- och gatukontoret har ca 5000 uppsamlingskärl/papperskorgar av olika ålder och
utförande. Uppsamlingskärlens funktion är en viktig del i renhållningskedjan och de mål som
fastighet- och gatukontoret arbetar mot. Många av de uppsamlingskärl som finns idag motsvarar
inte de krav som ställs på ett bra kärl ur arbetsmiljösynpunkt, varje säck måste lyftas ur kärlet då
de inte är öppningsbara. Den snabbt ökande snabbmatskulturen har gjort att det kastas väldiga
mängder med engångsmaterial ofta med matrester kvar, något som blivit populärt för både fåglar
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och råttor. För att minska risken att fåglar drar ut skräpet eller att råttor kommer in i behållarna
så behövs det bättre kärl men som ändå är lätta att använda. Fastighets- och gatukontoret har
designat en egen modellserie som uppfyller kraven som ställts. Fastighets- och gatukontoret har
även i mindre omfattning placerat ut en del källsorteringskärl på lämpliga platser och har för
avsikt att placera ut fler under de närmaste åren. Utplacering av uppsamlingskärl sker i
samverkan med förvaltningens funktionsentreprenörer. I samband med utbyte av
uppsamlingskärl så sker en översyn av placering, antal och storlek beroende på plats.
Syfte
Genom att byta ut vissa typer av uppsamlingskärl mot nya så kan vi uppnå ett renare närområde
och en bättre arbetsmiljö, samt större möjlighet till källsortering.
Effektmål
Vi får ett Malmö där boende och besökare upplever staden som ren och tilltalande.
Entreprenörerna får en bättre arbetsmiljö och på sikt minskade kostnader. Åtgärderna leder till
ökad hållbarhet i det offentliga rummet.
Leveransmål
I samarbete med fastighets- och gatukontorets funktionsentreprenörer årligen byta ut ca 350 st.
uppsamlingskärl samt investera i 5 st. nya källsorteringskärl.
Tidsplan
År 2019 – 2021. Löpande detaljerad tidsplan tas fram årligen och arbetet utförs av
driftsentreprenören.
Kalkyl
2 000 000 kronor årligen 2019 – 2021.
6 000 000 kronor 2019 – 2021 projektkalkyl netto.
Driftskonsekvenser brutto 1 430 000 kronor 2019 – 2021.
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