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Sammanträdesdatum

2019-10-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2018/308

§ 186 ”Grönare städer”
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Bevilja investeringsmedel med 150 tkr för projektet ”Grönare
städer” som finansieras genom tekniska nämndens
investeringsbudget ”Plantering av grönytor ram”.



Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja
igångsättningstillstånd för projektet.



Föreslå kommunstyrelsen bevilja årlig kompensation om 7 tkr för
ökade kapitalkostnader.



Uppdra åt tf förvaltningschef, tekniska nämnden och gata/parkchef
att genomföra projektet under förutsättning igångsättningstillstånd
beviljas.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun har ansökt om bidrag för grönare städer hos Boverket.
Projektet syftar till att förstärka och tillgängliggöra Å-promenaden längs
Hörbyån. Ett grusstråk anläggs längs ån för att förstärka kopplingen till
vattnet, befintligt stråk förlängs. Ön tillgängliggörs genom anläggning av
en bro söder om ön och stråk anläggs för att förbättra framkomlighet.
Klippt gräsmatta omvandlas till stadsäng, döda trästockar placeras ut och
nya träd planteras.
Åtgärderna väntas höja kvaliteteten på befintliga kulturella
ekosystemtjänster och skapa nya platser för upplevelsevärden, estetiska
värden och sociala mötesplatser. Fler träd bidrar till skugga och ett
förbättrat mikroklimat längs med ån och den biologiska mångfalden väntas
också öka.
Den totala kostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna beräknas uppgå
till 1 056 600 kr.
Hörby kommun har beviljats bidrag från Boverket med 528 300 kronor, för
projektet Hörby Å-promenad på fastigheten Hörby 42:14 och Hörby 45:1 i
Hörby kommun. Detta motsvarar 50 procent av den beräknade
totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna i projektet. Förskott av
bidrag har utbetalats med 264 150 kr efter Boverkets beslut.
Åtgärderna skall vara inledda senast den 1 februari 2019 och slutförda
senast den 20 december 2021. Under hösten 2019 är det planerat för
trädplantering.
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Kostnaden för Hörby kommun, de 528 300 kr (d.v.s. 50 % av
totalkostnaden) delas upp på 3 år. Kostnaden för 2019 beräknas till 150 tkr,
resterande kostnader fördelas under 2020 och 2021. Projektet finansieras
inom tekniska nämndens investeringsbudget ”Plantering av grönytor ram”.
Driftskostnaderna beräknas öka med 10 tkr/år och kapitalkostnaderna ökar
med 7 tkr.
Konsekvenser
Om projektet ej beviljas igångsättningstillstånd innebär det att Hörby
kommun blir återbetalningsskyldiga det belopp som har förskotterats (264
150 kr) varav cirka 17 000 kr redan har upparbetats för att starta upp
projektet.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Bevilja investeringsmedel med 150 tkr för projektet ”Grönare
städer” som finansieras genom tekniska nämndens
investeringsbudget ”Plantering av grönytor ram”.



Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja
igångsättningstillstånd för projektet.



Föreslå kommunstyrelsen bevilja årlig kompensation om 7 tkr för
ökade kapitalkostnader.



Uppdra åt tf förvaltningschef, tekniska nämnden och gata/parkchef
att genomföra projektet under förutsättning igångsättningstillstånd
beviljas.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger endast ett förslag till beslut och
finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-27-TN
Beslut enligt förordningen (2017:1337) om bidrag för Grönare städer
(5767/2018)
Tekniska nämnden 2018-09-20 (2018-09-20 TN § 136)
Bidrag till Grönare städer - Informationsskrift från Boverkets hemsida
Å-promenaden - Gestaltningsförslag
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ekonomichef
Budgetchef
Redovisningsansvarig
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