
MISSIV 

Underhållsplan för ramanslag parkverksamhet 
Underhållsplan för ramanslag parkverksamhet har tagits fram för att ta reda på 
kommande kostnader för ramanslag inom parkverksamhetens investeringsprogram. Vad 
behöver vi göra kommande år för att hålla kvar den standard vi har idag på våra parker 
och lekplatser samt följa de lagkrav som finns. Se bilaga: Underhållsplan för ramanslag 
parkverksamhet.  

För 2021 startar ramanslagen för Lekplatser, trygghet och säkerhet, Bollplaner, 
Föryngring av träd samt föryngring av alléer. Broar, bryggor mm samt Belysning, trygghet 
och säkerhet startar från 2022.  

Förslag till beslut  

att lägga informationen till handlingarna. 

Åsa Kling  

Enhetschef Samhällstekniska 
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Bilaga 1: Tänka projekt för parken 2021.  

 Enligt beslutad budget har parkprogrammet 3100tkr till förfogande.  

Projekt  Kostnad  Status  
Skuggan 4 stig  200 000  Projektstartat 2020 
Ängshagen Räven 
park  

200 000 Projektstartat 2020 

Aktivitetspark  500 000  Projektstartat 2020 
Bro Grissbachs  75 000  Projektstartat 2020 
Tillgängliga gungor  125 000 Startbesked februari  
Larssonska tomten  200 000  Startbesked februari  
Lekplatser  700 000  Behovsbedömning och startbesked i februari.  
Bollplaner  300 000  Behovsbedömning och startbesked i februari. 
Föryngring träd  50 000  Behovsbedömning och startbesked i februari. 
Föryngring alléer 200 000  Behovsbedömning och startbesked i februari. 
Stora torget  100 000  Projektstart i mars  
Pendlar P Ransta 100 000 Startar ihop med gata 
Östra kvarteren  300 000 Startar ihop med gata  
Norrmalm BoKlok  50 000  Startar ev ihop med gata.  
Totalsumma  3100tkr   

 

 

  
 

  



 
 
 

 

 

 

CHECKLISTA 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 
STARTBESKED PARKPROJEKT 2021, ENLIGT RAMANSLAG FÖR PARK-
INVESTERINGAR 

 

Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för landsbygden, 
nu eller i framtiden? 

JA  NEJ   

 

Vid JA – hur bedömer ni att beslutet påverkar: 

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

Landsbygden ses som en naturlig del i de framtida projekten och de kommer 
fördelas mellan stad och land utefter behoven.  

  

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

Varken eller.  

  

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

Detta ökar god service på landsbygden då vi tar hand om allmän plats både i 
staden och på landet.  

  

 

  



 
 
 

 

 

 

CHECKLISTA 

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter 
STARTBESKED PARKPROJEKT 2021, ENLIGT RAMANSLAG FÖR PARK-
INVESTERINGAR 

 

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

Ja, besluten omfattar bland annat lekparker som har barn som målgrupp.  

Vid JA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i 
främsta rummet? 

JA 
  

NEJ 
  

    

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? JA 
  

NEJ 
  

 Inte tydligt i detta skede mer än att det ska prioriteras.    

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor 
beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt 
ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social 
ställning? 

JA 
  

NEJ 
  

 Det är ett viktigt mål med arbetet att de ska komma så 
många som möjligt till glädje.  

  

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?  

Nej, inte i dessa fall. Inte aktuellt i detta skede, men kan 
komma att bli en del i projekten framöver.    

JA 
  

NEJ 
  

 Övrigt som bör tas hänsyn till   
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Underhållsplan för ramanslag parkverksamhet 
Vad behöver vi göra kommande år för att hålla kvar den standard vi har idag på våra 
parker och lekplatser samt följa de lagkrav som finns. Här är en sammanställning av 
de kommande behoven för återkommande investeringsprojekt på parkprogrammet.  

Förslag till ramanslagsinvesteringar per år 
Projekt Kostnad Kommentar 

Lekplatser 700 000 Oförändrad driftskostnad. 

Bollplaner 300 000 Oförändrad driftskostnad. 

Föryngring träd 50 000 Ökad driftkostnad första 3-5åren. 5-10tkr per 
träd och år. Därefter marginellt.  

Föryngring alléer 200 000 Ökad driftkostnad första 3-5åren. 5-10tkr per 
träd och år. Därefter marginellt.  

Broar, bryggor mm 200 000 Med start från 2022. Oförändrad driftskostnad. 

Belysning, trygghet 
och säkerhet  

100 000 Med start från 2022. Marginell höjning av 
elkostnaden.  

Årlig kostnad 1550tkr 

Dnr 2021/136   Hid: KS 2021.478
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KOMMUNENS LEKPLATSER 
Sala kommuns lekmiljöer ska fungera som mötesplatser och sprida lekglädje. Lek är 
inte bara roligt utan fungerar också som en viktig del för att utvecklas som 
människa. En god lekmiljö ger möjlighet till fysisk aktivitet, rekreation och 
utevistelse. Genom att göra lekmiljöer och lekplatser tillgängliga kan dessa användas 
utav fler. Lekplatserna skall hålla en hög säkerhetsstandard. Besiktningar, 
funktionskontroller och tillsyn görs enligt standard och brister som därigenom 
framkommer åtgärdas snarast. Skötseln av lekmiljöerna ska göras för att skapa 
säkra och tilltalande miljöer. Idag finns det i Sala närmare 30 kommunala lekplatser. 
Genom att värdesätta dessa lekplatser signalerar kommunen sin strävan efter att 
göra Sala till en barnvänlig kommun i enlighet med barnkonventionen som sedan 
2020 är lag.  

Målbild 
De sista sju åren har ett intensivt arbete skett med kommunens lekplatser där de 
tidigare besiktningsanmärkningarna arbetats bort ihop med att flera av lekplatserna 
helrenoverats. En tydlig målbild har tagits fram och arbetats efter på kontoret. 
Arbetet har varit jämnt fördelat både i Sala och i småorterna. Barnunderlag, 
bebyggelse täthet och närhet till park och natur ligger till grund för hur platserna 
utformas. Varje lekplats ges ett tema som långsiktigt ska bli synligt på de olika 
lekplatserna. Detta gör att likformighet undviks och lekplatserna ges en identitet. Att 
få med olika typer av lekvärden som ger möjlighet till olika sorters lek har legat till 
grund i utformningen. Även att lekplatserna i många fall fungerar som mötesplatser 
inte bara för barn. Alla lekredskap kan inte vara tillgängliga för alla, men en 
tillgänglig gång in på lekplatsen är ett mål liksom att någon typ av lek ska vara 
tillgänglig. Vid upprustningen av en lekplats är målet att hålla någon form av 
medborgardialog.  

Behov på lekplatserna de kommande åren  
Detta är en uppskattning. Behoven kan snabbt komma att ändras beroende av väder, 
slitage mm.  
 

Åtgärd  Antal  Uppskattad kostnad 
Byte av fallunderlag och mindre fel 
utefter besiktningsanmärkningar.  

 50tkr/år 

Tillgängliga gångar in på de 
lekplatser som saknar det.  

ca 10st 50tkr/st  

Hel-upprustning av lekplats.  ca 5st 500tkr/st  
Byte av utrustning stadsparkens 
lek pga högt slitage.  

 500tkr 

Byte av klätterställningar och 
utrustning som är utsliten.   

ca 5st 100tkr/st  

Byte av gungställningar  ca 5st 25tkr/st  
Komplettering lekutrustning    15tkr och uppåt. 

Utefter utrymme. 
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Förslag på aktivitet/år:  
Byte av fallunderlag och mindre fel utefter 
besiktningsanmärkningar.  

50tkr 

Tillgängliga gångar in på de lekplatser som 
saknar det, 1st/år.  

50tkr 

Hel-upprustning av 4 lekplatser och byte av 
utrustning stadsparkens lek. 1st/år.  

500tkr (i fem år, sen får 
behov utvärderas igen)  

Byte av klätterställningar och utrustning 
som har gjort sitt, 1/år.  

100tkr 

Summa behov  700tkr /år  
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KOMMUNENS BOLLPLANER 
Precis som lekplatserna fungerar kommunens bollplaner som mötesplatser och  
uppmuntrar till rörelse och lek. Detta är viktigt för välmående och hälsa. Idag finns 
ca 15 bollplaner i kommunen. De flesta består av en grusplan som kan spolas på 
vintern och användas till skridskoåkning. En består av gräs och en av en överväxt 
grusplan. Tolv av dessa har staket runt sig av ”Gunnebo-kvalitet.  

Målbild  
Tre bollplaner har renoverats de sista åren. Övriga bollplanerna anlades för flertalet 
tiotal år sedan och de flesta har sedan dess enbart fått normalt underhåll. Därmed är 
behovet stort av nya staket och materialtillförsel. Upprustningen prioriteras så att 
en tillgänglighet i stora delar uppnås. Innan upprustningen görs en behovsanalys på 
platsen. Om en bollplan inte känns relevant i sitt sammanhang görs den om till en 
gräsplan och kan ju på så vis nyttjas för bollspel och lek fortsatt sommartid. I 
upprustningen bör spolposten ses över så att det går att spola is vintertid. Nya 
bollmål är en del av upprustningen.  

Behov på bollplanerna de kommande åren  
Kostnaden för att renovera en bollplan ligger på 200-300tkr beroende på storlek, 
placering och omständigheter.  

Lagom åtgärdstakt är att ta en bollplan/år. Om årets bollplan blir billigare kan 
förbättringar göras runt andra bollplaner.  

Åtgärd  Kostnad  

Upprustning med nytt staket 
och markmaterial. 

300tkr/st 
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FÖRYNGRING AV TRÄDBESTÅNDET 
Staden innehåller tusentals träd på offentlig plats och för att ha ett bestånd under 
ständig tillväxt behöver träd efter hand ersättas. Överlag är beståndet gammalt och 
vill vi i framtiden ha en grön stad behöver de kontinuerligt ersättas med nya. Bland 
annat har almsjukan tagit död på många träd, sedan är det riskträd och andra 
stormfällda träd som årligen tas bort. Uppskattningsvis tas 15-20 träd ner varje år 
på park- och gatumark. Till viss del återplanteras träd i olika andra projekt. Men 
behovet att fokusera på återplantering på andra platser i projekt finns.  

Målbild  
En grön stad med ett trädbestånd i varierade åldrar. 5-10 nya träd återplanteras 
varje år i staden och ersätter på så vis de träd som varje år som på egen hand dör 
eller blåser ner eller som av säkerhetsskäl måste tas bort. Träden fördelas över 
staden där utrymme ges och olika sorters träd väljs för att säkra upp mot 
sjukdomar. Träden ger i sin tur tillbaka flertalet ekosystemtjänster och bidrar till en 
trivsam stad.  

Behov de kommande åren  
För en summa av 50tkr/år kan 5-10 nya träd återplanteras i stadens parker och 
gatumiljöer. Dessa fördelas där utrymme och behov finns. Då återplanterar vi en del 
av de träd som varje år tas bort. Resterande träd räknar vi med återplanteras i olika 
andra projekt.  
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FÖRYNGRING AV ALLÉR I STADEN 
Biotopskydd gäller generellt på alla alléer. En allé är träd planterade i en enkel eller 
dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort 
en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av 
vuxna träd. I Sala kan vi räkna till 25-talet alléer. Flera av dem är gamla, även om 
några av dem föryngrats de senaste åren.  

Målbild  
I Sala finns flertalet alléer som bidrar med flertalet ekosystemtjänster och utöver det 
också en trevlig stadsmiljö. Flertalet av alléerna börjar bli gamla och behöver 
därmed föryngras. Eftersom de är placerade utmed gator och cykelvägar blir flera av 
de gamla träden också riskträd. Och för att få ta ned träden behöver dispens sökas 
och nya återplanteras enligt biotopskyddet. I vissa fall kan Länsstyrelsen vilja att 
gamla träd sparas.  

Behov de kommande åren  
Efter en inventering av samtliga alléers kondition görs en prioritering. Därefter 
utses lämpliga årliga projekt för de avsatta medel som finns. I samråd med 
Länsstyrelsen ses lämpliga sträckor/gator ut. En lämplig återplanteringstakt uppnås 
för 200tkr/år.     
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KOMMUNENS BROAR, BRYGGOR MM  
Salas vita broar är ett kännetecken för Salas parker och grönområden. Det finns 
också bryggor, trappräcken och andra målade trädetaljer i parkmiljö. Dessa behöver 
ett kontinuerligt underhåll med både målning och byte av trädetaljer då de utsätts 
för ett hårt slitage samt väder och vind. Idag finns det 29 kommunala broar, 5 
kommunala bryggor, 11 trappräcken i parkmiljö och paviljongen och pumphuset i 
stadsparken. De sista 7 åren har ett aktivt arbete gjorts med att underhålla dessa 
och mycket är idag i gott skick.  

Målbild  
Broarna underhålls med färg och detaljer byts ut så att de hålls i gott skick hela tiden 
och ger en fin bild av Sala för alla besökare. En inventering med samtliga broar, 
bryggor och trappräcken görs varje år för eventuell omprioritering.  

Behov de kommande åren  
Detaljer byts ut och målas efter hand det uppstår. En bro eller brygga per år 
renoveras utefter samtliga broar, bryggor och räckens skick. För att hålla den allt i 
skick uppskattas ett behov av en kostnad på 200tkr/år.    
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BELYSNING, TRYGGHET OCH SÄKERHET  
Trygghet och säkerhet är en viktig aspekt i stadsplaneringen. Belysning är ett sätt att 
skapa större trygghet i staden. Det behöver ständigt utvecklas och förbättras.  

Målbild  
Parker, lekplatser och stråk lyses upp på ett tilltalande sätt på strategiskt valda 
platser. Ibland handlar det inte om att belysa där man går utan intill för att skapa 
djup och ta bort det mörka, obehagliga fläckarna. Hela kommunen tas med i 
planeringen och inte bara staden. Vandalsäkra armaturer prioriteras, trots att det 
kan innebära ett högre pris. Genom exempelvis belysningsvandringar kan lämpliga 
projekt utses.  

Behov de kommande åren  
För en summa av 100tkr/år kan 5-10 nya belysningspunkter komma upp. Beroende 
på placering och omständigheter blir kostnaden olika. I vissa fall behöver också 
befintliga armaturer bytas ut, ligger dessa strategiskt placerade tas de med i arbetet.  
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