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Svar på motion om uppgradering av sopkärl i kommunens 
offentliga utemiljöer, Hällefors kommun 

 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att anta förslag till yttrande på motion om uppgradering av sopkärl 

i kommunens offentliga utemiljöer. En utökning av antal sopkärl anses inte vara 

prioriterat.  

Källsortering har visat sig fungera dåligt på allmänplats och rekommenderas inte på 

grund av höga kostnader för inköp av nya kärl samt höga kostnader för hantering.  

  

 

Beskrivning av ärendet 
Tobias Nygren (C) föreslår att förbättra renhållning genom att uppgradera sopkärlen i 

offentliga utemiljöer och yrkar 

att kommunen genomför en nulägesanalys av kommunens sopkärl, t.ex. antal, 

funktionalitet och estetiskt kvalitet. 

att kommunen utökar antalet sopkärl i våra offentliga utemiljöer; i våra tätorter och på 

de platser där kommunen har informationstavlor om Hällefors kommun. 

att uppdatera kommunens sopkärl i offentliga utemiljöer med funktioner som 

källsortering och säker hantering av cigarettfimpar. 

 
Yttrande från Park 
Samhällsbyggnadsförbundet tillhandahåller och tömmer ca 120 papperskorgar på 

allmänplats i Hällefors (95 st) och Grythyttan (25st).  

Med 440 tkr är renhållning i Hällefors kommun en av de största posterna inom 

parkverksamheten. 

I Hällefors kommun finns papperkorgar i gjutgods märke ”Kärnan – Grythyttan” samt 

plåtpapperskorgar med lock. P-korgarna bedöms som funktionella. I centrala lägen 

skulle större p-korgar med en högre estetisk kvalité, kunna vara aktuella. 

Förbundet arbetar med att vidareutveckla och anpassa renhållning på allmänplats. 

2017 infördes tre st allmänna stationer med hundpåsar i Hällefors (2st) och Grythyttan. 

2018/19 infördes pantrör för att minska sopmängd och förbättra returbruk. 
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I Lindesberg och Nora infördes tre st självkompakterande papperskorgar. 

Förbundet har tidigare haft inställningen att askkoppar inte tillhandahålls på allmän plats 

och därför inte införskaffat askkoppar eller för fimpning anpassade sopkärl. Kampanjer 

mot fimpning och medlemskap i ”Håll Sverige rent” har diskuterats, men inte 

genomförts. 

Källsortering i allmänna papperskorgar har prövats i Örebro, men inte visat något bra 

resultat. 

Gällande rastplatser behöver det utredas vem som ansvarar för rastplatsen. Ofta är det 

Trafikverket som ansvarar för renhållningen som t.ex. rastplatsen vid Malen söder om 

Kärvingeborn där problemet med nedskräpning är påtagligt. 

I Hällefors delar i snitt 58 invånare på en papperskorg, medan det är 81 invånare på en 

papperskorg i Nora och Lindesbergs kommun. Antalet papperskorgar bedöms med det 

som underlag som tillräckligt. 

Placering av p-korgar i Hällefors och Grythyttan 

  

 

För ärendet aktuella handlingar 
 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Arne Tschentscher 
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Tobias Nygren, Centerpartiet Hällefors, 2019-05-19 

 

 

Motion: Uppgradering av sopkärl i kommunens offentliga utemiljöer 
 

Hällefors-Grythyttans Rotary Club har nyligen genomfört sin årliga vårstädning i Grythyttan.  

Möjligen upplevdes att det fanns något mindre skräp i Grythyttan än i fjol. Dock noteras oändligt 

med cigarettfimpar och portionssnuspåsar på gator och torget och på två timmar samlades en halv 

släpkärra med skräp.  

 

Lagen om rökfria utemiljöer införs den 1 juli 2019. Idag erbjuder t.ex. restauranger rökning på 

uteserveringar där man tillhandahåller askkoppar. Det kan förväntas att följden av den nya lagen blir 

ett ökat rökande och fimpande på andra ytor i våra tätorter; på gator och torg med flera platser. 

Kommunen behöver ta ansvar för att cigarettfimpar liksom portionssnusförpackningar kan samlas 

upp i säkra kärl. Idag saknas askkoppar i kommunens offentliga utemiljöer.  

 

Det finns en handfull små offentliga sopkärl i Hällefors respektive Grythyttan. Dessa har ingen 

sorteringsfunktion för glas, metall, plast eller papper, osv. Det finns ingen särskild del på sopkärlet 

där cigarettfimpar kan släckas och slängas på ett brandsäkert sätt.  

 

De få kärl som finns är utspridda på olika platser, av och till lite gömda. På platser utanför tätorterna 

där det finns informationstavlor om kommunen, inte sällan på vackra rastplatser vid en sjö, saknas 

ofta sopkärl och mängden sopar på dessa platser gör intrycket av vår kommun orättvis. 

Genom att tillhandahålla flera sopkärl bör det underlätta för medborgare och besökare att kasta 

skräp och fimpar i avsedda kärl. 

 

Idag har många orter sopkärl med både sortering och en särskild del för cigarettfimpar. Utveckling av 

sopkärl i den offentliga utemiljön har idag även utvecklas med digital teknik, exempelvis ”Bigbelly” 

kan signalera behov av tömning, tillhandahålla Wi-Fi och komprimera soporna i kärlet. 

Sopkärl kan även designas med kommuners loggor som en symbol för en hållbar kommun som tar 

ansvara för miljön. Funktion och estetisk design av sopkärl i Hällefors kommun har ett signalvärde till 

både medborgare och besökare och kan visa våra värderingar gällnade hållbarhet liksom att följa 

med i utvecklingen.  

 

För att vara en attraktiv kommun, i linje med nuvarande vision, är det en hygienfaktor att våra 

tätorter och övriga områden är fria från skräp, cigarettfimpar och portionssnuspåsar, på gator, torg 

liksom hela kommunens utemiljö.  

 

Jag yrkar:  

att kommunen genomför en nulägesanalys av kommunens sopkärl, t.ex. antal, funktionalitet 

och estetiskt kvalitet.  

att kommunen utökar antalet sopkärl i våra offentliga utemiljöer; i våra tätorter och på de 

platser där kommunen har informationstavlor om Hällefors kommun 

att uppdatera kommunens sopkärl i det offentliga utemiljöer med funktioner som 

källsortering och säker hantering av cigarettfimpar. 

 

 


