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MISSIV

Ansökan ur fondmedel för parkprojekt 2020

Sammanfattning av ärendet

Agueliplats och Franska parkens fontäner behöver rustas upp för att kunna användas

framöver. Vi behöver också möta moderna krav på att inte slösa med kommunens

dricksvatten. En "instapoint", stor fotoram, som reklampelare för Sala föreslås vid

Ekebydamm.

För finansiering av dessa projekt föreslås söka medel ur jöns och Alfvida Åkermans fond

vars syfte är "miljöförbättringar av Sala stad" (Med miljöförbättringar syftas estetiska

värden). Ett positivt förhandsbesked har redan lämnats från förvaltarna SEB

(Skandinaviska Enskilda Banken  i Stockholm). Ackumulerat  belopp uppgår till och med år

2019 till cirka 500 000  kronor.

Förslag till projekt och kostnader

. Agueliplats är en oas i staden. Det var många år sen den anlades och

förutsättningarna har förändrats. Idag används dricksvatten men ständigt tillflöde

av vatten för att dagens anläggning ska fungera. För att klara klimatförändringarna

behöver anläggningen ses över och byggas om för att drivas med ä-vatten. En

mindre upprustning behöver också göras på platsen med plattor mm.

Upprustning Agueliplats. Kostnadsuppskattning: 250 000 kronor

. Fontänen i franska parken har rostat sönder och därmed behöver renoveras. Ny

rördragning, omgjutning av botten och kanter samt renovering av konstverket. Här

används redan å-vatten.

Upprustning fontänen i Franska parken. Kostnadsuppskattning: 150 000 kronor

0 En stor träram i stadsparken skapar en "instapoint" där man kan stå och fota sig i

ramen med parken och dammarna som bakgrund. Detta stärker stadens

attraktivitet med hjälp av sociala medier.

"Instapoint" i stadsparken. Kostnadsberäkning 100 000 kronor

Kostnader för ovan nämnda projekt hamnar på 500 000 kronor. Inga kommunala pengar

behöver därmed användas.
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Konsekvenser

Driftmässigt underlättas arbetet då platserna inte behöver tillsyn i samma utsträckning.

De båda fontänerna kommer att kunna användas trots bevattningsförbud, vilket

uppskattas av besökarna.

Instapoint innebär en något ökad tillsyn och underhåll, men det vi räknar med att det

attraktiva värdet den ger väger upp det hela.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

ag ansöka om 500 000 kr ur Jöns och Alvida Åkermans fond för ovan nämnda projekt och

därmed starta dessa projekt.

Åsa Kling

Enhetschef Samhällstekniska
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CH ECKLISTA

Checklista för landsbygdssäkring av beslut.

FONDMEDEL  FÖR  PARKPROIEKT  2020

Bedömer  ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för landsbygden,

nu eller i framtiden?

JAL—_l NEI-

Inga av ovan nämnda projekt ligger utanför Sala tätort. Det beror på att fondmedel enbart

delas ut till projekt i Sala stad.

Vid JA — hur bedömer ni att beslutet påverkar:

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

I  såfall, på vilket sätt?

Skriv här...

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

I  såfall, på vilket sätt?

Skriv här...

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

I  såfall, på vilket sätt?

Skriv här...
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CH ECKLISTA

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter

FONDMEDEL FÖR PARKPROIEKT 2020

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

Indirekt rör projekten barn och ungdomar då de också är invånare och kan nyttja de

allmänna platserna i staden så som Agueli plats och stadsparken. Konst och olika typer av

platser är viktiga för alla människor.

Vid JA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i

främsta rummet?

Inte direkt-

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv?

Ingen analys med fokus på barn har gjorts.

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor

beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt

ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social

ställning?

De allmänna platserna är till för alla oavsett bakgrund.

4. Har barn och ungdomar fätt uttrycka sin mening?

I dessa projekt är inte tanken att involvera barnen.

Övrigt som bör tas hänsyn till
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