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Natur och trafiknämnden

Ökad ram för investering basketplan Ektorp
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden beslutar att öka budgeten med ytterligare 200 000 kr till
sammanlagd 400 000 kr för att anlägga en kombinerad basket och tennisplan i Ektorp.
Tillkommande kostnad tas från beslutad reinvesteringsbudget.
Sammanfattning av ärendet
Vid offertgranskning har kommunen kommit fram till att kostnaden för att anlägga en
kombinerad basket och tennisplan i Ektorp skiljer sig den tidigare uppskattningen. För
att få en bra produkt med lång livslängd som även kan användas av de lokala
basketlagen för träning och match behöver ytterligare ca 200 000 kronor skjutas till.
Då det förväntade slutresultatet av den anläggning som planeras kommer gynna såväl
medborgare som det lokala föreningslivet föreslås att ytterligare 200 000 kr avsätts från
redan beslutad reinvesteringsbudget för projektet.
Det är framförallt kostnader förknippade med inköp av korgar som är anpassade till
utomhusmiljöer, håller över tid, och fungerar för träning och match, som driver upp
slutsumman. Markarbeten samt hardcourtgolv inklusive linjering kostar ca 250 000 och
basketkorgar inklusive installation ca 130 000. Den sammanlagda summan för
anläggningen blir efter ökad budget mellan 380 000 och 400 000
Ärendet
Vid nämndmötet 16 juni 2020 beslutade Natur- och trafiknämnden att avsätta 200 000 kr
av beslutade reinvesteringsmedel för att göra om en tennisplan i Ektorp till en
kombinerad basket och tennisplan genom att anlägga ett hardcourtgolv och montera upp
tillhörande utrustning.
Efter granskning av de offerter som tagits in och avstämning med basketförbundet om
lämplig utrusning för offentlig miljö är det tydligt att kommunen behöver satsa lite mer
för att få en bra produkt med lång livslängd.
Det är framförallt kostnader förknippade med inköp av korgar som är anpassade till
utomhusmiljöer, håller över tid, och fungerar för träning och match, som driver upp
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slutsumman. Anläggningskostnader blir också något högre än beräknat. Genom att
skjuta till pengar kommer planen även kunna användas för träning och match av de
lokala basketlagen och bli ett bra tillskott till föreningslivet.
Enheten anser att det förväntade slutresultatet av den anläggning som planeras kommer
gynna såväl medborgare som det lokala föreningslivet och föreslår att ytterligare
200 000 kr avsätts från redan beslutad reinvesteringsbudget för projektet. I och med den
pågående pandemin är det viktigt att kunna erbjuda bra utomhusanläggningar till alla
kommunmedborgare.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för anläggningen blir efter ökad budget mellan 380 000 och 400 000 och
består av följande poster:
 Markarbeten samt hardcourtgolv inklusive linjering ca 250 000
 Basketkorgar, 2 st. huvudkorgar och 4 st. sidokorgar inklusive installation och
håltagning, ca 130 000
Konsekvenser för barn
Åtgärden ger goda konsekvenser för barn då den ökar möjligheten för spontanidrott och
aktiva möten som främjar både fysisk och social utveckling.
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