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1. 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 en mer tillgång till el. För att möjliggöra den verksamhet
som planeras behövs ytterligare el fördelade på två ställverk. Ställverken beräknas kosta 1 200 tkr
ink. grävningar. Den ökade driftskonsekvensen beräknas uppgå till 88 tkr.
Eventuella kostnader som belastar resultatet, exempelvis saneringskostnader över MKM,
tillkommer med cirka 50 tkr. Projektet ryms inom den beslutade årsramen för kategorin Befintlig
Miljö. Projektet genomförs under vintern 2020-2021.

2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 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 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 höstoch 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. av Covid19 inte har invigts än.
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.
2.2 Stadens mål
Projektet faller inom ramen för Fastighets- och gatukontorets reglemente §7 i nämndens ansvar
för […] att skapa förutsättningar för stadens sociala hållbarhet, så att det offentliga rummet är tillgängligt för
alla genom att det offentliga rummet fylls med mötesplatser, stadsliv och aktiviteter. Nämnden ska tillgodose en god
stadsmiljö och en förstärkt Malmöidentitet.
2.3 Leveransmål
Ytterligare elanslutningar i Folkets park fördelade på två olika ställverk.

3 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande

3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning
Malmö Folkets Park
3.2 Detaljplan
Ryms inom befintlig detaljplan
3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen
Fullgöra uppdraget i handlingsplanen om året-runt-verksamhet. Ställverken behövs för att
möjliggöra vinterverksamhet samt för att ombesörja elförsörjningen till stora scenen i Folkets
park och är viktigt för Tekniska nämndens uppdrag i Folkets Park.
3.4 Tidigare och ev. kommande beslut
Projektdirektivet för objektet beslutades av avdelningschef Tobias Nilsson 2020-08-11.
3.5 Genomförande
Två nya ställverk ska sättas på plats. Eon levererar el och står för inkoppling.
3.6 Tidplan
Start snarast efter beslut.
3.7 Potentiella föroreningar
Provtagning har utförts i andra delar av parken och farligt avfall har förekommit. Kostnaden för
hantering och sanering totalt uppskattas i nuläget till ca 100 tkr, varav ca 50 tkr för hantering av
massor över MKM-nivå. Vid genomförandet sker ytterligare provtagningar och eventuellt
efterföljande åtgärder i samråd med någon av förvaltningens markmiljöspecialister.
3.8 Osäkerhet och risker
Mot bakgrund av det rådande läget med Coronapandemin kan leveransförseningar uppstå. Risk
för föroreningar i mark föreligger – markprover är därför nödvändiga.

4. Ekonomi

Kostnad cirka 1 200 tkr, rivning och montering inkluderat.
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4.1 Projektkalkyl
Projektkalkyl Investering
Investeringsbidrag

Tkr

Summa inkomster

0

Entreprenad
Projektering
Tjänster övr (byggledning, olika typer av
konsulttjänster)
Intern tid
Sanering under MKM
Sanering över MKM
Kreditivränta
Oförutsett

-1 000

Summa utgifter

-1 200

Projektnetto

-1 200

-50
-50
-15
-85

4.1.1 Utgifter
Hantering av förorenade massor bedöms uppgå till totalt 100 tkr, där 50 tkr avser massor över MKM
(Mindre känslig Markanvändning). Avsättning för denna kostnad kommer att göras i samband med
att beslut om detta objektsgodkännande är taget, vilket innebär en negativ resultatpåverkan.
4.1.2 Inkomster
Ej aktuellt för detta projekt.
4.2 Likviditet
Likviditetsbehov Tkr
År
Utgifter
Inkomster
2020
-1 200

Summa

-1 200

0

Summa
-1 200
0
0
0
0
0
-1 200
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4.3 Driftkonsekvenser
Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År
Intäkt
Kostnad
2021
-88

Summa

0

-88

Kvartersmark
Intäkt
Kostnad

0

0

Netto
-88
0
0
0
0
0
-88

Avskrivningstiden för anläggningarna är 30 år. Avskrivning uppgår därmed till 40 tkr årligen.
Internränta beräknas med 3% och uppgår därmed till 36 tkr årligen. Årlig skötsel uppskattas till 1,0 %
dvs 12 tkr. Total driftskonsekvens 88 tkr årligen.

4.4 Budgetavstämning
Projektet ryms i befintlig miljös ordinarie investeringsram
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