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1. Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har ca 5000 papperskorgar av olika åldrar och utförande. Projektet
Uppsamlingskärl har löpt under tre års tid (2019–2021) med målet att varje år investera i nya
uppsamlingskärl för att fortsätta byta ut uppsamlingskärlen i kommunen som inte motsvarar
dagens krav på ett bra kärl. De nya modellerna har ett enhetligt estetiskt uttryck samt är djur- och
fågelsäkra och anpassade för den ökad mängd engångsartiklar som kastas i samband med picknick
och hämtmat i våra parker. De är också framtagna för en bättre arbetsmiljö för den utförande
personalen.
Det förväntade resultat om att köpa in nya uppsamlingskärl samt fortsätta utbytet har uppfyllts.
Pandemin har påverkat leveranstider men har inte orsakat några större avvikelser.

2. Bakgrund, syfte och stadens mål

Fastighets- och gatukontoret har ca 5000 papperskorgar av olika ålder och utförande.
Papperskorgarnas funktion är en viktig del i renhållningskedjan och de mål som Fastighets- och
gatukontoret arbetar mot. Projektet genomfördes för att förbättra arbetsmiljö, funktion samt
gestalta nya kärl med en sammanhållen estetik. Tidigare sortiment har varit brokigt och ibland
med dålig utformning gällande arbetsmiljö och en design som gör skräpet lättillgängligt för råttor
och fåglar att dra upp. Genom att byta ut vissa papperskorgstyper mot nya, antingen enstaka eller
i system, har vi uppnått ett renare närområde och en bättre arbetsmiljö för utförande entreprenör.
Projektet har bidragit till en mer enhetlig estetik och identitet för staden, en mer djur- och
fågelsäker hantering av avfall, samt en förbättrad arbetsmiljö för den utförande personalen.
Projektet bedöms därför bidra till Tekniska nämndens mål om stadsmiljöer som är trygga,
tillgängliga och säkra.
I gaturenhållningslagen 2 § stadgas att kommunen ansvarar för renhållning på gator och torg, i
parker och på andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan och som kommunen är
huvudman för (se följande citat ur gaturenhållningslagen 2 §).
”På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen
(2010:900) och för vilka kommunen är huvudman, ansvarar kommunen för att platserna genom gaturenhållning,
snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa
hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas
i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.”
Kommunens ansvar för renhållning innebär att kommunen ska hindra att olägenheter för
människors hälsa uppstår. Vid bedömning av vad som innebär olägenhet kan ledning tas från
definitionen av olägenhet för människors hälsa i 9 kap. 3 § miljöbalken.
”Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka
hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.” Även trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet är
faktorer som har betydelse för omfattningen av kommunens skyldighet.”
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3. Utfall i förhållande till leveransmål och ramar
3.1 Utfall i förhållande till leveransmål
Uppsamlingskärlen har levererats enligt förväntan med undantag för viss försening i leveranstid
med anledning av pandemin.
Ett arbete med att produktutveckla uppsamlingskärlen för att förhindra att den mellanstora
modellen Putte står öppen har till viss del påverkat leveransen av kärlen ute på plats i staden.
Fastighets- och gatukontoret och Serviceförvaltningen har ett nära samarbete för att hitta en
lösning. Olika lösningar har testats, arbetet med att utvärdera dessa är fortfarande pågående.
Projektet har trots avvikelse i leveranstid rymts inom den av kommunfullmäktige beslutade
investeringsram för berörda år genom att finansiering har skett inom ramen för reinvesteringar.
Produkter som levererats inom ramen för projektet:
-

Uppsamlingskärl av modellen Plutten, Putte och Rulle, totalt 4 355st
Reservdelar till uppsamlingskärl av modellen Plutten, Putte och Rulle.
Pantrör för montering på uppsamlingskärl, totalt 1 050st.
Hundlatriner, cirka 100st.

3.2 Genomförande och tidplan
Genomförande och tidplan har trots förseningar levererat i en stadig takt utan större påverkan på
utbytet av uppsamlingskärl i staden.
3.3 Avsteg från Teknisk handbok
Inga avsteg från teknisk handbok att rapportera.
3.4 Ekonomisk uppföljning
3.4.1 Projektkalkyl
Projektets budget beslutades i tekniska nämnden 2019-01-29. Beslutad investeringskostnad
omfattade 6 000 tkr och driftskonsekvensen omfattade 1 430 tkr.
De slutgiltiga utgifterna för projektet omfattar 6 015 tkr för entreprenad och 8 tkr för
kreditivränta. Det totala utfallet blev 6 023 tkr.
Totala driftskonsekvenser uppgår till 1 278 tkr.
Investeringskostnad följer väl det beslutade Objektsgodkännandet. Driftskonsekvens är något
lägre än beräknat vilket främst beror på sänkt internräntesats (från 3 till 1,25%).
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Projektkalkyl Investering, Tkr
allmän plats

Beslutad
ram

Faktiskt
utfall

Investeringsbidrag
Summa inkomster

0

0

Entreprenad
Hantering av massor över MKM
Projektering
Förprojektering
Byggledning
Utredningar
Rivning av byggnad / konstruktion
Kreditivränta
Intern tid
Oförutsett

-6 000

-6 015

Summa utgifter

-6 000

-6 023

Projektnetto

-6 000

-6 023

-8

4. Återstår
4.1 Eventuellt kvarstående aktiviteter
Inga kvarstående aktiviteter att rapportera.
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