
Bilaga KS 2020/1/1
1  (3)

&  Ksoehlzå DIARIENR:22%21C%ZZ£733

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Samhällsbyggnadskontoret
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Startbesked för  Skatepark 2020

Sammanfattning av ärendet
Under 2019 har Samhällsbyggnadskontoret tillsammans med kultur- och fritidskontoret

planerat för en ny skate-park  i  Äkra trädgård, där bangolfen förut var placerad. En konsult

har tagit fram bygghandlingar under hösten 2019. Enligt beslut ska alla projekt ges

startbesked.

Bakgrund
Önskemål om utrymmen för ungdomar i staden framkommer regelbundet.  I  ett samhälle

där skärmar upptar allt mer tid är det en folkhälsofråga att vi som kommun skapar

möjlighet till fysisk aktivitet, aktiviteter som inte är organiserade. 2020 blir

barnkonventionen lag och det är läge för kommunen att fortsätta satsa på ungdomarna,

som är en grupp som ofta glöms bort.

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. Intill Skateparken ordnas en grus-yta för

spontanspel samt en umgängesyta med bänkar mm. Tillgänglighet och trygghet är

självklart med i tänket. Kostnaden är beräknad till 2700 000 kr. Utförandeentreprenaden

ska upphandlas och kostnaden är därför osäker. Det går inte att bygga delar av

Skateparken.  I  årets strategiska inspel finns 1 500 000 kr. Resterande medel önskas som

tilläggsbudget från 2019 i bokslutsberedningen.

Beslutas att inte lämna medel för ovanstående projekt behövs 300 000 kr för uppstädning,

utjämning av ytan under 2020. Hela ytan ordnas då till en grusplan med ett bollmål.
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'"" Bild 1: Skiss hur

skate-parken är

tänkt att se ut.
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Ekonomi

Två försla har ta its fram till beslut.

2019 2020,alt1

Planering och 30 000 kr 30 000 kr

arbetsledning

Massor deponi 30 000 kr -

Entreprenör, 200 000 kr -

ramavtal

Upphandlad — 2  500 000 kr

entreprenör

inklusive

material

Konsult skate 80 000 kr -

Buskar, träd - 100 000 kr

och grönyta

Belysning — 50 000 kr

Övrigt material 30 000 kr 20 000 kr

Summa 370 000 kr 2  700 000 kr

Alt 1:

2020  strategiskt inspel för samhällsbyggnadskontoret; 1  500 000 kr,

2020, alt  2

75 000 kr

100 000 kr

50 000 kr

75 000 kr

300 000 kr

(Resterade summa beslutas i bokslutsberedningen som TB)

Alt 2:

2  (2)

Kommentar

Osäker kostnad,

upphandhngska

ske.

Konsult från

direktupphandling.

Avgränsning mot

gc-bana.

Uppstädning av ytan, utjämning mm. Kostnad 300 000 kr  2020, (strategiskt inspel för

samhällsbyggnadskontoret.)

Förslag till beslut

Ledningsutskottet beslutar,

&  starta projektet enligt förslag (Alt 1)

Åsa Kling

Enhetschef samhällstekniska enheten


