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Projekt-PM

Reinvestering gatumöbler

Detta PM ska fyllas i relevanta delar, beslutat och vara inlagt på följande plats på M
innan projektet kan påbörjas (döps efter plats där projektet genomförs).
Plats på Nya M: .. \Små projekt 2016
Olika adresser i hela Stockholm Stad
Norrmalm:
Södermalm Öst:
Södermalm Väst:
Kungsholmen:
Östermalm:
Adress

Farsta/Skarpnäck:
Enskede Årsta Vantör Älvsjö:
Hägersten Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö:
Bromma:
Spånga Tensta:
Kista Rinkeby:
Hässelby Välling by:

Stadsdel

Samtliga Stadsdelar

Kartbild

Projektets mål
och syfte

(vad ska åstadkommas
och varför)

Byta ut befintliga skräpkorgar till större mer ändamålsenliga. De
befintliga korgarna räcker inte till med den ökande
befolkningsmängden. Detta för att minska skräpet ute på gator och
torg och få en renare utemiljö vilket skulle öka tryggheten för
medborgare.
Byta ut trasiga sandlådor, skräpkorgar och bänkar.
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Utöver vad som nämns ovan bidrar projektet för att uppfylla
Stockholms stads två handlingsplaner "Handlingsplan mot
nedskräpning på land och i vatten" samt "Handlingsplan för
minskad spridning av mikroplast". Den första handlingsplanen har
flera syften och mål som bidrar till att uppfyllas såsom inköp av
nya skräpkorgar, byte mindre till större, optimerad
tömningsfrekvens.
Budget (kr)
Beslut

Namn

2 miljoner kronor

(enligt delegationsordning)

Bengt Stenberg

Ev ändrings beslut (enligt delegationsordning)

2022-07-04

Namn

Andringen avser
(budget, projektets
resultat, annat?)

Ansvar och samarbetspartners (samråd ska alltid ske mellan PoS, Drift & Underhåll)

Ansvarig projektledare på
Stadsmiliö
Samarbetspartner på
avdelninqen
Ovriga medverkande
Anläggning
Trafikplanering
Tillstånd
- Kommunikation
Sdf
Annan förv/bolag
Privat aktör
?

Camilla Fritz

-

-

Aspekter/konsekvenser
Driftkonsekvenser?

Tillkommande skräpkorgar leder till en högre totalkostnad
avseende tömning av skräpkorgar. Bedöms vara marginell här.

Trafikkonsekvenser?

Inga

Beaktat
Framkomlighetsstrategin?
Miljökonsekvenser?

Inga

Barnperspektiv?
Genusperspektiv?
Tillgänglighetskonsekvenser?
Riskkonsekvenser?

-
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Andra konsekvenser?

Bilder före

Bilder efter

I
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Ange datum. Uppdaterat projekt-PM med efterbilder ska då läggas in på samma plats
som ovan OMDÖPT till Slutredovisning

