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1. Sammanfattning

Utvecklingen av utrustning går ständigt framåt och för att gå i takt med tiden behöver staden
ersätta utrustning för att upprätthålla funktionen samtidigt som vi ökar tillgängligheten och
livslängden på våra utemiljöer. Projektet Utrustning har löpt under tre års tid (2019–2021) med
målet att bidra till en stadsmiljö med funktionell och modern utrustning, förbättrad hållbarhet ur
ett ekonomiskt- och miljöperspektiv samt förbättra tillgängligheten. Genom investering i ny och
modern utrustning har målet uppnåtts och vi har minskat underhållsskulden, förbättrat
arbetsmiljön och tillgängligheten inom ramen för projektets budget.

2. Bakgrund, syfte och stadens mål

Fastighets- och gatukontoret förvaltar och ansvarar för en stor del av stadens offentliga ytor med
tillhörande utrustning som exempelvis utemöbler, bryggor, lekredskap, skyltar och trädäck.
Utrustningen ska vara säker, estetiskt tilltalande och inge trivsel, samt vara lättillgänglig för
medborgarna. Utvecklingen av ny utrustning går snabbt framåt och behovet av att byta ut
gammalt material är viktigt för att möta kraven som annars kan försvåra skötseln för
entreprenören, medföra kostsamma reparationer eller inte nyttjas av medborgarna. Under
pågående pandemi har även efterfrågan på mötesplatser utomhus ökat, vilket gör att ny
utrustning så som bänkbord och parksoffor får en allt viktigare roll för att möta medborgarnas
behov av utomhusmiljön. Genom investeringar i ny utrustning upprätthålls den goda funktionen
på platsen samt medför förbättrad hållbarhet.
Arbetet med att förbättra och byta ut utrustning på allmän platsmark har möjliggjort
tidsbesparingar för drift- och underhåll samt bidragit till att minska underhållsskulden.
Exempel på genomförda åtgärder är utbyte av gamla cykelställ samt utökning av antalet
cykelparkeringsplatser på Ribersborg, nytt smidesstaket som inspringsskydd runt planteringar,
utbyte av fasta grillar, nya bänkbord, utbyte av livräddningsutrustning och montering av räcken
längs badbryggor för ökad tillgänglighet.
Som en del av ansvaret enligt Tekniska nämndens reglemente ska stadens anläggningar förvaltas
och förvaltningen har i uppdrag att upprätthålla anläggningars status och långsiktiga funktion.
Genom underhållsplanens reinvesteringsåtgärder ska förvaltningen möta de nya behoven som
den förtätade och växande staden kräver. Projektet bedöms ha bidragit till att staden erbjuder en
god och likvärdig service då utrustningen har bytts ut allt eftersom den blivit sliten, för att hålla
en jämn och hög nivå över hela staden.
Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag för kommunens
förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens mark, byggnader, anläggningar och
vattenområden (se följande citat ur reglementet § 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 ska
tillgodose en god stadsmiljö och en förstärkt Malmöidentitet.”
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3. Utfall i förhållande till leveransmål och ramar
3.1 Utfall i förhållande till leveransmål
Projektet ska enligt effekt- och leveransmål i objektsgodkännandet bidra till att den allmänna
platsmarken får en ändamålsenlig modern utrustning som är hållbar både ur ett ekonomiskt- och
miljöperspektiv, samt förbättrar arbetsmiljö och tillgänglighet. Målen har uppnåtts inom ramen
för budgeten.
Exempel på arbeten som utförts inom ramen för projektet:
-

Ny lekplatsskylt till samtliga av Malmös lekplatser

-

Tillgänglighetsanpassat räcke till badbryggor på Sibbarp

-

Utbyte och utökning av cykelställ på Ribersborg

-

Iordningställande av entré till hundrastområdet/hundparkeringen Ribersborg med bland
annat en hunddusch och bänkar.

-

Egentillverkade luftningsbrunnar till träd

-

Lågt smidesstaket till finplanteringar i bland annat Pildammsparken, Magistratsparken och
Cementparken

-

Utbyte av livräddningsstegar i trä till mer hållfast material

-

Nya grillar och bänkbord

Figur 1. Ny lekplatsskylt i Cementparken.
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Figur 2. Egentillverkade luftningsbrunn till träd med skelettjord.
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Figur 3. Nytt räcke till brygga på Sibbarp för bättre tillgänglighet.

3.2 Genomförande och tidplan
Projektet har löpt under 3 år, från 2019 till 2021, inga avvikelser gällande tidplanen att rapportera.
3.3 Avsteg från Teknisk handbok
Inga avsteg från teknisk handbok att rapportera.
3.4 Ekonomisk uppföljning
3.4.1 Projektkalkyl
Projektets budget beslutades i tekniska nämnden 2019-01-29. Beslutad investeringskostnad
omfattade 5 500 tkr och driftskonsekvensen omfattade 707 tkr.
De slutgiltiga utgifterna för projektet omfattar 5 543 tkr för entreprenad och 6 tkr för
kreditivränta. Det totala utfallet blev 5 549 tkr.
Totala driftskonsekvenser uppgår till 624 tkr, bestående av 554 tkr avskrivningskostnad och 69
tkr kostnad för Internränta.
Investeringskostnad följer väl det beslutade Objektsgodkännandet. Driftskonsekvens är något
lägre än beräknat vilket främst beror på sänkt internräntesats (från 3 till 1,25%).
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Projektkalkyl Investering, Tkr
allmän plats

Beslutad
ram

Faktiskt
utfall

Investeringsbidrag
Summa inkomster
Entreprenad

0

0

-5 550

-5 543

Hantering av massor över MKM
Projektering
Förprojektering
Byggledning
Utredningar
Rivning av byggnad / konstruktion
Kreditivränta

-6

Intern tid
Oförutsett
Summa utgifter

-5 550

-5 549

Projektnetto

-5 550

-5 549

4. Återstår
4.1 Eventuellt kvarstående aktiviteter
Alla arbeten samt leveranser har utförts enligt tidplan och budget.
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