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1. Sammanfattning
Medborgarförslag inkom 2014 till Gatukontoret. Yttrande på ärendet (TN-2014-1572) avgavs av
Tekniska nämnden 2017-01-24. I Tekniska nämndens yttrande föreslogs en fördjupad utredning
av framtagna förslag på platser för ett Veteranmonument.
I ett samarbete mellan Veteranförbundet och Fastighets- och gatukontoret kom man 2020 fram
till ett förslag på plats, bastion Uppsala, och att det är en gestaltning av platsen som önskas. Syftet
är att platsen och minnesmärket skall utgöra en plats veteraner kan söka sig för enskilda besök
men även en samlingspunkt vid högtidstillfällen. Invigning planeras till maj 2022.
Investeringen omfattar projektet i sin helhet från framtagande av handling/skiss på
minnesmärket till produktion av minnesmärket, grundläggning, markarbeten, ljussättning samt
montering och beräknas till en kostnad av -1 450 tkr. Driftskonsekvenserna beräknas till en
kostnad av – 80 tkr brutto.

2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund och syfte
Medborgarförslag inkom 2014 till Gatukontoret. Yttrande på ärendet (TN-2014-1572) avgavs av
Tekniska nämnden 2017-01-24. I Tekniska nämndens yttrande föreslogs en fördjupad utredning
av framtagna förslag på platser för ett Veteranmonument.
Motion (TN-2020-2208) har besvarats 2020-12-15 till Kommunfullmäktige.
2019 återupptogs arbetet mellan Veteranförbundet och Fastighets- och gatukontoret för att
vidare utreda plats, utformning och finansiering av ett Veteranmonument. FGK tog fram sex
förslag på platser i förstudie.
I ett fortsatt samarbete mellan Veteranförbundet och Fastighets- och gatukontoret 2020 kom
man fram till ett förslag på plats, bastion Uppsala, och att det är en gestaltning av platsen som
önskas.
Bastion Uppsala fick för några år sedan en omgestaltning och innehåller nu stora
planteringsbäddar, gångstråk, belysning och inrymmer flertalet träd. Mellan de stora formgivna
planteringsbäddarna ligger större sammanhängande gräsytor med möjlighet att ge plats åt detta
minnesmärke. Minnesmärket ska bli en del av den befintliga gestaltning som togs fram 2018 och
få inspiration från de omgivande formerna och miljöerna.
Historiskt sett är Bastion Uppsala och dess granne Bastion Vänersborg två försvarsanläggningar
som upprättades på 1600-talet för att försvara Malmös kustlinje. Försvarsanläggningarna
raserades under tidigt 1800-tal och bastionerna övergick till att vara lummiga parkområden i
stadens utkant. Vid omgestaltningen av platsen 2018 ville denna känsla av dess lummiga karaktär
återskapas och det är det som utgör parken idag.
Förutom det centrala läget, dess tillgänglighet och veteranförbundets önskan om att vara nära
Malmö Centralstation fann de kopplingar till en försvarslinje och den försvarsmakt många av
dem en gång tillhört och tillhör.
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Syftet är att skapa en plats för veteraner att besöka. Platsen skall kunna utgöra en samlingspunkt
vid högtidstillfällen men även för enskilda besök med möjlighet för kontemplation
2.2 Stadens mål
Projektet bedöms bidra till uppfyllande av tekniska nämndens grunduppdrag i enlighet med § 7.
”Nämndens ansvar för utveckling av mark, utöver vad i övrigt anges i detta reglemente, omfattar utformning av
det offentliga rummet 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 skall
tillgodose en god stadsmiljö och en förstärkt Malmöidentitet.”
2.3 Leveransmål
Projektet skall leverera en mindre platsbildning med ett minnesmärke för veteraner.

3. Projektets omfattning
3.1

Geografisk avgränsning

Bastion Uppsala
3.2 Detaljplan
Projektet kan genomföras inom gällande detaljplan.
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3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen
Inga angränsande projekt.

3.4 Tidigare och ev. kommande beslut
Projektdirektiv ”Minnesmärke för veteraner”, 2021-04-26.
3.5 Genomförande
Förstudier som det hänvisas till har endast omfattat val av plats. Det finns inget framtaget
förslag/skiss på minnesmärke i dagsläget. I tidplanen, förprojektering, kommer förslag/skiss att
tas fram efter ett godkännande av objektsgodkännandet. Detta förslag skall i sin tur vändas med
Veteranförbundet för dialog och inspel från deras sida. Därefter vidtar produktion av
minnesmärke, markarbeten, grundläggning, ljussättning och montering av minnesmärket. Budget
har lagts utifrån tidigare erfarenheter avseende material som till exempel sten samt ljussättning.
Detta är en takkostnad och minnesmärket anpassas till budget.

3.6 Tidplan
Händelse
BG2 Godkännande i styrgrupp att gå upp med objektsgodkännande till TN
Förprojektering
Projektering
Entreprenad

Tidpunkt
April 2021
Maj 2021 – Sep 2021
Sep 2021 – Nov 2021
Mars 2022 – Maj 2022

Entreprenad färdigställande
BG3 Godkännande i styrgrupp att gå upp med slutrapport för projektfasen
Garantifas

Maj 2022
Augusti 2022
2022 - 2025

3.7 Potentiella föroreningar
I samband med framtagande av handling görs en historisk undersökning av platsen i samarbete
med markmiljöspecialist. Platsen har omgestaltats 2018.
3.8 Osäkerhet och risker
På grund av rådande pandemi finns risk för förseningar av leveranser, vilket kan påverka både
tidplan och budget.

4. Ekonomi
4.1 Projektkalkyl
Projektets totala budget är – 1 450 tkr för investeringsmedel och ryms inom kategori offentlig
miljö. Driftskonsekvenserna är beräknade till -80tkr.
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Projektkalkyl Investering
Investeringsbidrag

Tkr

Summa inkomster

0

Entreprenad
Projektering
Förprojektering
Byggprojektledning
Byggnadsarbeten
Markarbeten
Utredningar
Rivning av byggnad / konstruktion
Sanering under MKM
Sanering över MKM
Kreditivränta
Intern tid
Oförutsett

-1 100
-150
0
-50
0
0
0
0
0
-50
0
0
-100

Summa utgifter

-1 450

Projektnetto

-1 450

4.1.1 Utgifter
Den totala utgiften för detta objektsgodkännande beräknas till – 1 450 tkr. Största utgiften i
projektet är entreprenaden som beräknas till -1 100 tkr.
Utgifterna är bedömda i prisläge mars 2021.

4.1.2 Inkomster
Ej aktuellt för detta projekt.

4.2 Likviditet
Likviditetsbehov Tkr
År
Utgifter
Inkomster
2021
700
2022
750

Summa

1 450

0

Summa
700
750
0
0
0
0
1 450
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4.3 Driftkonsekvenser
Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År
Intäkt
Kostnad
2023
-80

Summa

0

-80

Kvartersmark
Intäkt
Kostnad

0

0

Netto
-80
0
0
0
0
0
-80

Totala driftskostnader (drift, underhåll, kapital) beräknas uppgå till -80 tkr brutto för Fastighetsoch gatukontoret. Vid beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen 1,25 % använts,
avskrivningstiden är beräknad på 30 år och drift och underhållskostnaderna är beräknade med en
schablon på 1,5 %.

4.4 Budgetavstämning
Projektets kalkyl ryms inom Fastighets – och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för
kategori Offentlig miljö.
De bedömda kostnaderna för sanering som kommer att belasta driftsbudget med totalt -50 tkr
bedöms rymmas inom befintlig ram.
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