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Missiv 

Startbesked Genomförande av gestaltningsplan för gröna gången 2020 
I september 2020 presenterades en gestaltnings- och skötselplan för dammvallarna vid 
Måns Ols. Planerna omfattar området från Folkets park och upp förbi Skuggan utmed 
dammvallarna. Dessa gjordes till följd av att ett stort antal träd var tvungna att tas bort att 
säkerhetsskäl. I gestaltningsplanen presenterades förslag på ett antal projekt. Här kommer 
ett startbesked för de projekt som omfattar samhällstekniska enheten 2020 på en 
totalsumma av 375 000 kronor. 

Konsekvenser av beslut 

Gestaltningsplanen presenterades på KSLU i september 2020 och har även varit ute för 
allmänheten på granskning så en förväntan att den genomförs finns. Vid presentationen 
konstaterades att särskilda medel behövde tillföras utöver ordinarie beslut för att kunna 
genomföra planen. Detta är också en relativt liten investering för att höja området som 
blev tråkigt efter awerkningen av träd under 2020. 

Startas inte investeringen så kommer området gå att använda i alla fall, men med mindre 
upplevelsevärden. Ordnar vi inte till att betande djur finns behövs en större peng för drift 
då dessa områden måste röjas på annat vis. Stockar har sparats till bänkar och trappor. 
Används inte de under året kan de bli för gamla att använda längre fram. 

Kostnadsfördelning: (för detaljerad beskrivning se gestaltningsplanen.) 

Bänkar av stockar SO 000 kronor 

Skyltar 100 000 kronor 

Trappor 30 000 kronor 

Betande djur 100 000 kronor 

Montering av stubbkonst 20 000 kronor (konstverken redan tillverkade) 

Ny bro för att möjliggöra kanotsafari 75 000 kronor (Parkinvestering.) 

Skötselmässigt har en beräkning på 15 000 kronor extra per år för skötsel av bänkar, 
trappor och betande djur tagits upp på gruvans vattensystem. Detta förutsätter att djuren 
tillhandahållas och sköts av annan aktör. Samt 10 000 kronor extra för stubbkonsten och 
ny bro på parkdriften. Det handlar om tillsyn, tvätt och eventuell åtgärder vid mindre 
skador. 
Alla projekt genererar också avskrivnings och räntekostnader på underliggande program. 
Vilket såklart påverkar en redan åtstramad driftbudget. 
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FÖRSLAG  TILL  BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt  starta projektet  för genomförande av gestaltningsplanen på  gröna  gången på 300 000

kronor inom ramen för Gruvans vattensystem 2021, samt

a_tt starta projektet för genomförande av gestaltningsplanen på gröna gången på 75 000

kronor inom ramen för Parkprogrammet  2021.

Åsa Kling

Enhetschef Samhällstekniska
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CHECKLISTA

Checklista för landsbygdssäkring av beslut.

OMFÖRDELNING AV  MEDEL INOM  RAM FÖR  PARK-INVESTERINGAR

Bedömer  ni att  beslutet  kommer innebära särskilda konsekvenser för landsbygden,

nu eller  i  framtiden?

IAEI  NEIE

Vid ]A — hur bedömer ni att beslutet påverkar:

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

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

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

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter

OMFÖRDELNING AV MEDEL  INOM  RAM FÖR PARK-INVESTERINGAR

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

Då alla elever från högstadiet passerar dagligen på väg till matsalen på Vallaskolan

kommer många ungdomar se och passera den aktuella platsen. Det är ingen plats att vistas

på, men en välskött, vacker närmiljö är betydelsefull för alla människor.

Vid LA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i JA

främsta rummet? lE

Ja, barnen och barnfamiljer har setts som en viktig målgrupp

i arbetet med gestaltningsplanen.

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? JA

l:l

Inte direkt detta beslut, men då det funnits med i tidigare

arbete känns det som en inarbetad del. I arbetet med skyltar

ska barnen vara med i åtanke både med tanke på skyltarnas

tillgänglighet samt innehåll.

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor IA

beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt lE

ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social

ställning?

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? jA

El
Nej, inte i dessa fall.  I  vissa delar av gestaltningsplanes

genomförande kommer barn involveras.

Övrigt som bör tas hänsyn till

NE]

NE]

NE]

NE]


