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Sammanfattning

Mot bakgrund av uppdraget i handlingsplan för att förstärka Folkets park som besöksmål och
mötesplats under de flesta av årets dagar (TN-2017-2146) skalar avdelningen för offentlig miljö
upp höst- och vinterverksamheten i Folkets park. Man ska också öka antalet gästande
produktioner på parkens nya scenplats.
För att fortsatt kunna utveckla parkens året-runt-verksamhet och för att kunna skapa bättre
scenproduktioner behöver Folkets park mer tillgång till el. För att möjliggöra den verksamhet
som planeras behövs ytterligare elkapacitet fördelade på två ställverk. Ställverken beräknas kosta
1 200 tkr inklusive grävningar. Den ökade driftskonsekvensen beräknas uppgå till 88 tkr.
Projektet ryms inom den beslutade årsramen för kategorin befintlig miljö och genomförs under
vintern 2020–2021.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt 8633 Elställverk i Folkets park om 1,2 mnkr och
driftkostnader om 88 tkr (brutto).
Beslutsunderlag
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Bakgrund och syfte
Folkets Park är världens äldsta folkpark och en av Sveriges mest besökta platser. I över 125 år har
Malmöbor kommit hit för att ha kul, koppla av och njuta. Idag är Folkets Park en mångfacetterad
plats med upplevelser för alla åldrar. 2018 fick dåvarande gatukontoret i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för att förstärka Folkets Park som besöksmål och mötesplats under de flesta av årets
dagar (TN-2017-2146). Som ett led i detta förstärker man bl.a. programläggningen under höst och
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vinter samt skapar en professionell och kvalitativ scenplats för såväl gästande produktioner som
arrangemang i stadens egen regi.
Med start 2020 och fortsatt 2021 planerar Fastighets- och gatukontoret extra satsningar på höst- och
vinterverksamheter, bl.a. i form av ett vinteräventyr i samarbete med fritidsförvaltningen. Detta görs
för att bredda programläggningen och sprida verksamheten över året i enlighet med handlingsplanen.
Man ska också öka antalet gästande produktioner på parkens nya scenplats som skulle ha tagits i
bruk 2020, men som p.g.a. covid-19 inte har invigts ännu.
För att fortsatt kunna utveckla parkens året-runt-verksamheter och bland annat kunna frysa större
ytor under vintern, samt för att skapa bättre scenproduktioner behöver tillgången på el förbättras i
Folkets Park. Installation och framdragning av el beräknas kosta 1 200 tkr ink. grävningar.
Driftkonsekvenserna är få, men el-kostnader uppstår vid användning.
Leveransmål
Ytterligare elanslutningar i Folkets park fördelade på två olika ställverk.
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