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Omfördelning av  medel  inom ram för Skatepark för 2020

INLEDNING

Beslut att  anlägga  Skateparken togs på kommunstyrelsens ledningsutskott den23

januari  2020, §  7. En  upphandling av entreprenaden har utförts under våren och är

nu färdig. Ett LONA-bidrag har också beviljats föratt få in pollinerare i  miljön.  För

att kunna färdigställa alla delar behöver pengar Skjutas till projektet, men det går att

lösa genom omfördelning inom parkprogrammet. För det slutgiltiga färdigställandet

behöver medel skjutas till 2021.

Beredning

Bilaga KS 2020/117/1, missiv

Stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman och samhällsteknisk enhetschefÅsa Kling

föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 540 000 kronor inom parkprogrammet och genomföra projektet

2020, enligt förslagi Bilaga KS 2020/117/1, samt

a_tt ta med färdigställandet av anläggningsarbeteti budgetprocessen för år 2021 och

framåt.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 540 000 kronor inom parkprogrammet och genomföra projektet

2020, enligt förslag i Bilaga KS2020/117/1,samt

at_t ta med färdigställandet av anläggningsarbeteti budgetprocessen för är 2021 och

framåt.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrka nde
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Omfördelning av  medel  inom ram för Skatepark för 2020

Sammanfattning av ärendet
Beslut att anlägga Skateparken togs  i KSLU i  februari 2020. En upphandling av

entreprenaden har utförts under Våren är nu färdig. Ett LONA—bidrag har också beviljats

för att få in pollinerare  i  miljön. För att kunna färdigställa alla delar behöver pengar

skjutas till projektet, men det går att lösa genom omfördelning inom parkprogrammet. För

det slutgiltiga färdigställandet behöver medel skjutas till 2021.

Bakgrund

Arbetet med Skateparken har pågått under en längre tid och varit ett önskemål från

Salaborna under lång tid. Nu har en upphandling genomförts för entreprenaden och

arbetet påbörjas inom kort. Ett LONA-bidrag (lokalt naturvårdsbidrag) söktes och

beviljades under våren för ”Humlornas halfpipe". Det innebär att en plantering samt en

ängsremsa istället för gräsmatta med insektsvänliga växter kommer anläggas i anslutning

till Skateparken. Allt som rör planteringen bekostas av bidraget.

Förslag till utbyggnad
En konsult har tagit fram ett förslag till skatepark som har samråtts med stadens skate—

förening som är mycket nöjda med utformningen.  I  årets Strategiska inspel finns

1500 000 kronor. 1 000 000 kronor ytterligare flyttades med från 2019 som

tilläggsbudget. Därmed finns 2 500 000 kronor att röra sig med.

En kostnad som vi inte räknat med var en extern upphandlingskonsult. Sedan skulle

entréytan i anslutning till Skateparken behöva tillgängliggöras och umgängesyta med

bänkar iordningställas. Tillkommer något ÄTA-arbete behöver det också finnas viss

marginal för detta. Asfaltering och möblering av entréytan kommer inte hinnas med 2020

och måste tas med i budgetarbetet för 2021.

Även andra halvan av ytan skulle behöva iordningställas. Till exempel till en enkel bollplan

för spontanspel. Asfalteras ytan kan den användas för tex basket, som anses vara en mer

jämställd sport. Detta måste tas med i budgetarbetet för 2021. Se kostnadsförslag längre

ned.

Ekonomi
Nedan följer budgeterade kostnader i projektet för 2020. Observera att någon form av

avslutning och färdigställande behöver ske 2021.



&  SALA
KOMMUN

Kostnad Kommentar

Upphandling av 200 000 kr Med hjälp av  konsult,

entreprenör enligt beslut ligger

kostnaden på

projektet. Utfört. Blev

betydligt dyrare än vi

räknat med.

Uppstädning av ytan 25 000 kr Utfört

Upphandlad 2400  000 kr Enligt avtal.

entreprenör inklusive

material

Äta-arbeten och 200 000 kr

annat oförutsedda

utgifter

Belysning 60 000 kr

Planering och 40 000 kr

arbetsledning

Iordningställande 115 000 kr

entréyta.

Summa 3040  000 kr

Buskar, träd och 65 000k r Avgränsning mot gc-

grönyta bana. LONA-bidrag

på hela summan.

Omfördelningen

Iparkprojektet för nya bostadskvarteret Räven kommer det bli pengar över bland annat

för att vi där fått LONA-bidrag (på 279 800 kronor). Det finns också medel för

förverkligande av detaljplaner i är, ingen detaljplan ser ut att bli färdig i är och därmed

borde dessa pengar kunna användas. Därmed finns utrymme att omfördela medel inom

ramen för parkens projekt.

Fortsättning på projektet
Delar av färdigställandet behöver skjutas till  2021,  så som entréytan med asfalt och

bänkar. Bollplanen eller spontanidrottsyta bakom Skateparken kan eventuellt skjutas

ytterligare på framtiden. Dessa kostnader måste tas med i budgetarbetet för  2021.

Kostnaderna kan eventuellt justeras utefter hur bra arbetet fortgår  2020.

Kostnader Kommentar

Asfaltering av 70 000 kr

entréyta

Bänkar och 30 000 kr

möblering

Iordningställande 400 000 kr Asfalterad. Kan

bollplan i anslutning skjutas på framtiden.
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till Skateparken,

inklusive bollmål.

Summa 500 000 kr Totalt:  3560 000kr

Förslag till beslut

a_tt omfördela 540 000 kronor inom parkprogrammet och genomföra  projektet  enligt

förslag 2020, samt

a_tt ta med färdigställandet av anläggningsarbetet i budgetarbetet för  2021  och framåt.

Åsa Kling

Enhetschef Samhällstekniska
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CH  ECKLISTA

Checklista för landsbygdssäkring av beslut.

INVESTERINGSBESLUT  FÖR SKATEPARK FÖR 2020

Bedömer ni att  beslutet  kommer innebära särskilda konsekvenser för landsbygden,

nu eller i framtiden?

]Al:l  NEIIE

Vid IA — hur bedömer ni att beslutet påverkar:

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?

Isåfall, på vilket sätt?

Skriv här...

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?

[ såfall, på vilket sätt?

Skriv här...

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?

Isåfall, på vilket sätt?

Skriv här...
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CHECKLISTA

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter

PROIEKTSTART FÖR SKATEPARK

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?

Beslutet påverkar i högsta grad barn och dess vardag. Ungdomar som är målgruppen är en

grupp som prioriteras ned. Byggs inte Skateparken tillskapas alltså inte denna plats. Att

ungdomar ska få plats i det allmänna rummet är en demokratifråga. Det är också positivt

ur folkhälsoaspekt att ungdomar rör på sig.

Vid  &  ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i ]A

främsta rummet? E

Om beslutet blir att skate-parken ska byggas så tillskapas en

plats för ungdomar i det offentliga rummet.

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? IA

El

ja, projektet är till för ungdomar.

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor IA

beaktas  med tanke på bland annat kön, etniskt IZI

ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social

ställning?

Då skate—parken anläggs på allmän plats och kan användas

utan kostnad eller att man är med i förening blir målgruppen

stor. Möjlighet att röra sig och ha en meningsfull fritid ökar.

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? ]A

D
Nej.

Övrigt som bör tas hänsyn till

NE]

NEJ

NE]

NE]


