Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024
Verksamhet
Gata-parkenheten
Fastighetsbeteckning

Investeringen avser:
Nybyggnad
Ombyggnad
Tillbyggnad
Övrigt

X

Projektets benämning
Allmän satsning
Ev. bokfört värde på anläggning

Tänk på
Gäller det en fastighets- eller IT investering
ansvarar kontorschefen för att den gröna
delen blir ifylld för att sedan skicka vidare
denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys
Utveckling av kommunens offentliga miljö i syfte att attrahera besökare, nya invånare och
näringslivet samt ge kommuninvånarna en miljö som är trevlig, trygg och säker att vistas i.
Den offentliga miljön skall i möjligaste mån vara tillgänglighetsanpassad där så är möjligt.
Trafikmiljön skall kännas säker för de oskyddade trafikanterna och barns säkra skolvägar
skall prioriteras i detta arbete.

2. Förslag på investering och varför
Nuvarande anslag enligt plan: 0 tkr/år
Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 1 000 tkr/år
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare haft anslag för att utveckla den offentliga miljön
men utrymmet finns inte i nuvarande budget. Kommunen har som ambition att växa både
vad gäller invånare men också i syfte att attrahera nya företag. Den offentliga miljön fyller
en viktig funktion i det dagliga livet för i första hand kommunens invånare. Ska
kommunens attraktivitet utvecklas avseende den offentliga miljön är det nödvändigt att
medel avsätts i kommande budgetar.
Badplatser och gatumiljön skall tillgänglighetsanpassas och göras attraktiva. Barn och
ungdomars säkra skolvägar skall prioriteras ur ett trygghets- och trafiksäkerhetsperspektiv.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?
Ingen påverkan.
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4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag
Ingen utveckling av den offentliga miljön är möjlig, försämrad tillgänglighet samt en
osäkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

5. Ekonomi
Eventuella utrangerings- och
nedskrivningsbehov
Avskrivningstid
Påverkan på taxor
Påverkan på hyror
Påverkan på kapitalkostnader
Påverkan på övriga
driftskostnader som inredning,
löner, el, vatten, utrustning.
Både minskade och ökade
kostnader
Påverkan på andra
verksamheter på grund av
investeringen tex, kost, städ, IT,
Gata och park, Va

X

6. Projektplan och tidplan
Årliga satsningar i kopplade till tillgänglighet samt trafiksäkerhetsåtgärder för kommunens
medborgare. Detta skall ske i form av tillgänglighetsåtgärder i gatumiljön, att i möjligaste
mån planera och utföra åtgärder till gagn för personer med funktionsnedsättning. På
samma sätt skall åtgärder utföras på kommunens badplatser.
Trafiksäkerhetsåtgärder skall genomföras för att värna om de oskyddade trafikanterna.
Åtgärder skall utföras direkt kopplade till barn och ungdomars säkra skolvägar, här bör
samarbetet utvecklas med skolverksamheten och fastighetsförvaltaren för att göra
gemensamma satsningar. Även samverkan med Trafikverket blir en viktig del i detta
arbete.
En regelbundenhet i finansieringen är en förutsättning för att nå framgång i dessa projekt.
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