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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Svar på skrivelse om att inrätta fler vattenkranar i
offentliga miljöer
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade på nämndens
sammanträde 2019-08-29 § 22, att uppdra till förvaltningen att
bereda en inkommen skrivelse från Rashid Mohammed (V), Nasir
Abdullahi Ali (S) m.fl. I skrivelsen föreslås att dricksvattenfontäner
eller vattenkranar anläggs i stadsdelens lekparker och vid andra
lämpliga platser i den offentliga miljön.
Stadsdelsförvaltningen ställer sig i grunden positiv till förslag om
vattenkranar i offentlig miljö. En samlad bedömning är dock att det
inte ekonomiskt genomförbart att anlägga vattenkranar på samtliga
berörda parkytor, dels på grund av ökade driftkostnader och dels på
grund av kostnader för anläggande.
Bakgrund
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade på nämndens
sammanträde 2019-08-29, § 22, att uppdra till förvaltningen att
bereda en inkommen skrivelse från Rashid Mohammed (V), Nasir
Abdullahi Ali (S) mfl.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för Kansli och
kommunikation.
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Ärendet
I skrivelsen föreslås att dricksvattenfontäner ska anläggas vid
stadsdelens lekplatser och andra lämpliga platser i den offentliga
miljön. Detta som ett sätt att uppmuntra till ett minskat inköp av
plastflaskor som ofta hamnar som skräp i vår närmiljö.
I skrivelsen framgår det att det finns en stor positiv samhällsnytta
att inrätta offentliga vattenkranar dels på grund av att det idag
förekommer en konsumtion av vatten i petflaskor och burkar som
påverkar miljön negativt och dels att det kan vara en vinst för

Tjänsteutlåtande
Dnr ST 2019/316
Sida 2 (2)

samhällsmedborgare med en minskad konsumtion av vatten i
petflaskor.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen ställer sig i grunden positiv till en ökad
tillgång till vatten i den offentliga miljön. Däremot rekommenderas
dricksvattenfontäner inte på grund av osäker sanitärfunktion.
Bedömningen är också att det kan bli kraftigt ökade driftkostnader i
samband med underhåll av vattenkranar för att undvika hygieniska
problem. Stadsdelens driftentreprenör utför inte tillsyn eller service
på vattenkranar och det innebär att en ny upphandling måste
genomföras för att få en ny driftentreprenör att utföra skötsel på
vattenkranarna.
Uppskattningsvis kommer installation av kranarna generera en
installationskostnad på minst 100 000 kronor per installationsplats.
Detta efter ett räkneexempel på en generell plats, där grävning i
både gräs och hårdgjorda ytor krävs. Drift är inte medräknad i
kostnaden.
Stadsförvaltningen kommer att utreda möjligheten att installera
vattenkranar i parker där plaskdammar finns - Erikslund, Nydal,
Spånga-By och Soltunet.
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