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Sammanfattning

Folkets Park är en av Malmös äldsta allmänna parker och ett mycket populärt besöksmål.
Gräsmattornas hårda slitage i parken var känt under en längre tid, men då de användes både
som sociala mötesplatser och för arrangemang behövdes ett större omtag och nyanläggning av
gräs för att klara den höga belastningen.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2020-06-12
Tekniska nämndens arbetsutskott 2021-11-11

Ärendet

Folkets Park är en av Malmös äldsta allmänna parker och ett mycket populärt besöksmål.
Gräsmattornas hårda slitage i parken var känt under en längre tid, men då de användes både som
sociala mötesplatser och för arrangemang behövdes ett större omtag och nyanläggning av gräs
för att klara den höga belastningen.
Projektet omfattade de två större gräsmattorna vid Moriskan och Nöjesteatern. Gräsmattorna
fick med sin långa avstängning goda möjligheter till etablering och öppnades upp i juni 2021.

SIGNERAD

2021-10-12

Tekniska nämnden beslutade i juni 2020 att godkänna investeringsutgift om -1 500 tkr brutto
samt driftkostnad om – 120 tkr för projekt 9905 Gräsmattor i Folkets park.
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Projektets utfall slutar på – 1 571 tkr, -71 tkr högre än budgeterat. Det återstår en aktivitet i
projektet till en utgift på -65 tkr.
Återstående aktivitet samt utfall är högre än budgeterat vilket ger en avvikelse på totalt - 136 tkr
över budget.
De totala driftskonsekvenserna uppgår till -40 tkr för projektet. Driftskonsekvenserna som
angavs vid objektsgodkännandet uppgick till – 120 tkr brutto och vid beräkning av kapitalkostnaden användes den då gällande internräntesatsen om 3 %. Internräntesatsen inom Malmö
stad har sedan dess sänkts till 1,25 %. Sänkt ränta gör att driftskonsekvenserna nu blir något
lägre än beräknat.
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