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§ 175
KS 415/16

Slutrapport från städkampanjen ”Ett skräp om dagen” 2016
PelleKan och förslag till fortsättning 2017
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Redovisningen av städkampanj för år 2016 godkänns och städkampanj för år 2017 tillstyrks.
För att behålla projektet i nuvarande omfattning lämnas ett garantibelopp om högst 200 tkr för
att täcka ett eventuellt underskott. Medel tas från kommunstyrelsens förfogande 2017.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet understryker för tekniska nämnden, vikten av att tekniska förvaltningen även i
fortsättningen aktivt arbetar för att öka sponsringen från externa aktörer.
Ärendet
För att Mölndals stad ska upplevas attraktiv så är städning av stadens och andras ytor viktigt.
2002 beslutade kommunstyrelsen därför att staden skulle medverka i Håll Sverige Rents
kampanj ”Ett skräp om dagen”. För femtonde året har kampanjen mot nedskräpning, i
Mölndal kallad ”PelleKan”, genomförts. Arbetet med kampanjen har som tidigare år genomförts av representanter från förvaltningar, bostadsföretag m.fl. Ett 40-tal företag är med och
stöttar kampanjen på olika sätt. Viktigt för kampanjen är att många medverkar. I huvudsak är
arbetet riktat mot barnen i förskolor/skolor och några föreningar. ”PelleKan” har besökt ca
3.000, barn m.fl. samt deltagit i arrangemang i staden. Barnen deltar i tävlingar av bl.a.
skapade karaktär. Samtliga skolor som deltar vinner något pris. Två klasser fick komma till
stadsparken 5 juni 2016 för att ta emot sina priser. Årets städare i staden får även ta emot ett
pris denna dag. Mölndal är också en Håll Sverige Rent-kommun och familjefesten är
miljödiplomerad.
Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 25 oktober 2016, § 94, och beslutat godkänna
redovisningen av 2016 års kampanj och överlämna den till kommunstyrelsen. Tekniska
nämnden föreslår även att kommunstyrelsen tillför 200 tkr för att behålla projektet i
nuvarande omfattning samt tillstyrka 2017 års kampanj.
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Förslag till beslut
Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår att redovisningen av städkampanj för år 2016 godkänns och
städkampanj för år 2017 tillstyrks. För att behålla projektet i nuvarande omfattning lämnas ett
garantibelopp om högst 200 tkr för att täcka ett eventuellt underskott. Medel tas från
kommunstyrelsens förfogande 2017.
Marie Östh Karlsson (S) föreslår också som tilläggsförslag att arbetsutskottet, till tekniska
nämnden, understryker vikten av att tekniska förvaltningen även i fortsättningen aktivt arbetar
för att öka sponsringen från externa aktörer. Förslaget antas.
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Kommunstyrelsen, tekniska nämnden
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§ 94
TEN 163/16

Slutrapport från städkampanjen ”Ett skräp om dagen” 2016
PelleKan och förslag till fortsättning 2017
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av 2016 års kampanj och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att skjuta till 200.000:- för att behålla projektet i
nuvarande omfattning samt tillstyrka 2017 års kampanj.
Ärendet
Mölndal växer i alla delar av kommunen. För att staden skall upplevas attraktiv så är städning
av stadens och andras ytor viktigt. 2002 beslutade kommunstyrelsen att staden skulle
medverka i Håll Sverige Rents kampanj ”Ett skräp om dagen”. För femtonde året har
kampanjen mot nedskräpning i Mölndal kallad ”PelleKan” genomförts. Arbetet med
kampanjen har som tidigare år genomförts av representanter från förvaltningar, bostadsföretag
m.fl. Ett 40-tal företag är med och stöttar kampanjen på olika sätt.
Viktigt för kampanjen är att många medverkar. I huvudsak är arbetet riktat mot barnen i
förskolor/skolor och några föreningar. ”PelleKan” har besökt ca 3.000, barn m.fl. samt
deltagit i arrangemang i staden. Barnen deltar i tävlingar av bl.a. skapade karaktär. Samtliga
skolor som deltar vinner något pris. Två klasser får komma till stadsparken 5 juni för att
mottaga sina priser. Årets städare i staden får även mottaga pris denna dag.
Mölndal är också en Håll Sverige Rent-kommun och familjefesten är miljödiplomerad.
Ärendets behandling
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 september 2016.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av 2016 års kampanj och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att skjuta till 200.000:- för att behålla projektet i
nuvarande omfattning samt tillstyrka 2017 års kampanj.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslaget kan antas och finner att så sker.
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Slutrapport från städkampanjen ”Ett skräp om dagen” 2016
PelleKan och förslag till fortsättning 2017
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av 2016 års kampanj och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att skjuta till 200.000:- för att behålla projektet i
nuvarande omfattning samt tillstyrka 2017 års kampanj.
Ärendet
Mölndal växer i alla delar av kommunen. För att staden skall upplevas attraktiv så är städning
av stadens och andras ytor viktigt. 2002 beslutade kommunstyrelsen att staden skulle
medverka i Håll Sverige Rents kampanj ”Ett skräp om dagen”. För femtonde året har
kampanjen mot nedskräpning i Mölndal kallad ”PelleKan” genomförts. Arbetet med
kampanjen har som tidigare år genomförts av representanter från förvaltningar, bostadsföretag
m.fl. Ett 40-tal företag är med och stöttar kampanjen på olika sätt.
Viktigt för kampanjen är att många medverkar. I huvudsak är arbetet riktat mot barnen i
förskolor/skolor och några föreningar. ”PelleKan” har besökt ca 3.000, barn m.fl. samt
deltagit i arrangemang i staden. Barnen deltar i tävlingar av bl.a. skapade karaktär. Samtliga
skolor som deltar vinner något pris. Två klasser får komma till stadsparken 5 juni för att
mottaga sina priser. Årets städare i staden får även mottaga pris denna dag.
Mölndal är också en Håll Sverige Rent-kommun och familjefesten är miljödiplomerad.
Beredning
Stiftelsen Håll Sverige Rent, driver idag ett projekt för en bättre miljö. Sedan 2002 har ett
projekt för att minska nedskräpningen bedrivits. Projektet kallades först för ”Ett skräp om
dagen” men har fått namnet ”För en skräpfri miljö”. För att få bukt med nedskräpningen kom
en lag 2011, för att det skulle bli lättare att bötfälla den som skräpar ner.

PelleKan som är Mölndals stads satsning för att minska nedskräpningen har genomförts för
femtonde året i rad. Symbolen PelleKan ritades av Lasse Åberg till 2002 års kampanj och
symbolen är unik för Mölndal. Kampanjen bygger på att representanter från flera
förvaltningar och bostadsföretag deltar. Målet är att engagera människor att inte skräpa ner.

Den viktigaste målgruppen är barn och ungdomar. Tanken är att om barnen lär sig att inte
skräpa ner, så smittar det av sig på de vuxna. Förutom informationen deltar barnen i tävlingar
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och aktiviteter och kan på så sätt vinna priser för engagemanget. En person utklädd till
”PelleKan” besöker under kampanjens gång (april-maj), förskolor och lågstadium.
Finanseringen av projektet bygger på deltagande av företag och kommunen.
Ekonomi
Intäkter

Kostnader

Intäkter/bidrag (kontanta medel)

273.000:-

(Intäkter/bidrag i form av vinster
trycksaker m.m. 35.000:-)

Kostnader
Trycksaker, vinster, dekaler, miljödiplom m.m.
Artister

65488:361000:-

Övrig personal, scenarbetare m.fl. 5/6

29340:-

PelleKan i skolor

71000:-

Scen + elektronik,

79700:-

Stim

25000:-

Diverse övrigt, tält, mat, toaletter, hotell m.m.

48876:-

Annonskostnader

30895:-

Bevakning och sjukvårdare

18901:-

Transporter

6315:-

Total kostnad Tekniska förvaltningen

736515:-

Avgår sponsring

273000:-

Avgår bidrag från kommunstyrelsen

200000:-

Nettokostnad Tekniska förvaltningen

263515:-

Ovan nämnda redovisning är det faktiska utlägg som projektet genererar. Till detta kommer
det arbete som projektgruppen lägger ner och det arbete som läggs ner för att få med
sponsorer.
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Bedömning
2016 års kampanj blev som tidigare år mycket uppskattad. För at trivas i staden så är städning
av allmänna ytor en viktig del. När frågor ställs till allmänheten så vet de flesta vad PelleKan
står för. Genom åren har PelleKans besök på skolorna blivit så etablerat att uppbokning av
besök startar redan i januari/februari. Barnen genomför aktiviteter som byggande av
skräpfigurer, städning i närområdet och skolskogar, diskussion om skräp och återvinning
m.m. Flera boendeföreningar hör också av sig och vill ha PelleKan besök i samband med
städdagar. PelleKan har besökt 54 skolor, grupper och föreningar under våren.

Den 5 juni på världsmiljödagen belönas alla med en familjefest i stadsparken. Festen har även
blivit en miljögala där flera utställare visar sitt miljöarbete och Mölndals stads miljöpris delas
ut. Bra och kända artister är viktiga för arrangemanget. 2016 års artister var bl.a. Lisa Ajax,
Martin Almgren, Dan Hylander, Magnus Carlsson, Snostorm och Mölndals revyn. Till årets
miljödiplomerade fest kom uppskattningsvis ca. 8.000-10.000 personer.
Det är viktigt att ”PelleKan” lever kvar för att behålla bilden av att Mölndal är en ren och
engagerad miljökommun.

Om kampanjen ska vara kvar som idag, så bör staden som tidigare skjuta till ca. 200.000:utöver Tekniska förvaltningens del som är ca. 250.000:-. Förhoppningsvis kan 275.000:- fås
genom sponsringsmedverkan. Projektet totala budget är beräknad till 725.000:- för 2017. Om
kommunstyrelsen tillstyrker en fortsättning av städkampanjen med avslutande arrangemang,
så kan Tekniska förvaltningen ansvara för att städkampanjen genomförs som tidigare.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Göran Werner
Teknisk chef

Leif-Henrik Andersson
Projektledare

