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Redovisning av investering matavfallskärl samt ändring av 

investeringsändamål 

Samhällsbyggnadschef förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av investering i matavfallskärl och föreslår kommunfull-
mäktige att besluta att överföra återstående belopp om 205 tkr till inköp av anläggarbuss. 

Ärendesammanfattning 

Investering i matavfallskärl har slutförts och av budgeterade 2 250 tkr har 2 045 tkr förbrukats enligt 
nedanstående.  
 

Åtgärd Belopp 

Anpassning system 21 000 

Information 53 900 

Matavfallskärl 853 473 

Montering/utställning/återtag kärl 673 206 

Påsar o hållare 443 201 

Totalsumma 2 044 780 

Budget 2 250 000 

Differens 205 220 

Ärendet 

Från 2020-03-01 infördes obligatorisk utsortering av matavfall. Från augusti 2019 –juni  2020 har det 
pågått ett intensivt arbete med planering,  information, utställning av kärl  /återtag av kärl, distribue-
rat  matavfallskorgar/påsar till flerfamiljshus och verksamheter. Miljökontoret hanterade kompostan-
mälningar 75 stycken hösten 2019 och 382 stycken våren 2020  De första 75  ansökningarna kunde vi 
avbeställa utställning av kärl, övriga har vår personal hanterat samtidigt som de ställt ut  265  matav-
fallskärl. Egen personalen har också packat och distribuerat  matavfallskorgar/påsar till flerfamiljshus 
och verksamheter.  
 

En anläggarbuss fick motorras under oktober där en renovering skulle kosta uppemot två tredjedelar 
av bilens värde. En ny anläggarbuss behövs för att kunna utföra GVA-uppdraget. Mot bakgrund av 
detta föreslås ändrat ändamål för de 205 tkr som återstår från investeringen i matavfallskärl till inköp 
av begagnad anläggarbuss. Föreslås att investeringen läggs samman med investeringsprojekt ”2904 
Anläggarbuss”. 

Beslut ska skickas till: 

Eva Glaas 
Dexter Sahlén 
Ekonomikontoret 
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Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets konsekvensanalys 

Ingen påverkan 

  
Konsekvenser verksamhet 
Om investeringen inte genomförs kan inte GVA-uppdraget fullföljas, skulle innebära stora störningar i 
verksamheten. 

  
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Ingen påverkan. 

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
Ändring av investeringsändamål, överskott från investering i matavfallskärl överförs till investering i 
anläggarbuss. 

  
Resurser 
Ingen påverkan. 
  
Finansiering 
Se ovan. 


