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Med vänlig hälsning
ANJA HEDQVIST(S)
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Till: Kommunfullmäktige i Hedemora

Svar på interpellation om projektet att utveckla
Stadssjöns naturreservat
Lennart Mångs interpellation
Lennart Mångs (M) har i en interpellation inlämnad den 11 oktober 2021
ställt frågor till mig som ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
om det pågående projektet för utveckling av Stadssjöns naturreservat.
Lennarts fråga:
Utökat projektanslag för friluftsområdet vid Stadsjöns naturreservat?
Den 21 december 2020 behandlar kommunstyrelsens strategiutskott ärendet
och föreslår kommunfullmäktige att kostnader för ytterligare fågeltorn tas
med i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till investeringsbudget 2022.
Kommunfullmäktige beslutar 2021-02-16 att investering- och driftbudget för
friluftsområdet vid Stadssjöns naturreservat, kan beredas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i samband med budgetarbetet 2022.
Så min fråga är hur kan det ha kommit upp 2 nya torn efter dessa beslut?
Kan inte se att det har varit uppe i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
heller.
Mitt svar:
Tack för interpellationen.
Projektet att utveckla Stadssjöns naturreservat påbörjades 2016 och kommer
slutföras 2021. Projektet har hittills kostat kommunen strax under 1,9
miljoner kronor, efter att hänsyn tas till intäkter i form av externt projektstöd
och bidrag från privata finansiärer.
Trots att inga nya investeringsmedel beviljades 2021 har arbetet fortsatt
enligt projektplanen, eftersom projektet enligt den av länsstyrelsen beviljade
projektansökan löper året ut och därefter ska avslutas. En förlängning av
projekttiden har redan beviljats och kan inte ges ännu en gång. Nämnden
hade därmed inte möjlighet att pausa arbetet och skjuta på färdigställandet
till 2022.
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Intäkterna i projektet hittills i år landar på 20 500 kr från privata finansiärer.
Kostnaderna för investeringar som fakturerats hittills i år på 10 000 kr för
byggmaterial. Själva arbetet utförs utan kostnad av Martin Koch-gymnasiets
bygg- och anläggningsprogram.
Utöver detta tillkommer den slutliga rekvireringen av externa projektmedel
från Länsstyrelsen för uppkomna kostnader i projektet under januari 2020 till
december 2021. Kvar att återsöka för den aktuella perioden är 478 200 kr.
Under perioden har samtidigt hittills kostnader på 388 500 kronor uppkommit i projektet, så arbetet håller sig inom beräknad budget.
För att rekvirera de återstående medlen från Länsstyrelsen måste dock
intäkterna från privata finansiärer uppgå till 354 200 kronor. Fram till 20
oktober 2021 har 330 800 kronor inkommit från privata finansiärer och fler
inbetalningar är på gång. Det innebär att det i dagsläget kvarstår ca 3000
kronor att samla in från privata aktörer innan vi kan rekvirera de återstående
projektmedlen från Länsstyrelsen och avsluta projektet.
För att sammanfatta det hela har arbetet fortgått enligt projektplanen under
2021, eftersom det varit ett krav från Länsstyrelsen att avsluta projektet i år
och det samtidigt funnits ekonomiska förutsättningar för det i form av
intäkter i projektet.
Personligen tycker jag att projektet inneburit ett stort lyft för Hedemora. Det
är en av de mest positiva satsningar som gjorts på senare år. Det är dessutom
inte bara är en satsning på naturvård, utan även på vår besöksnäring och för
folkhälsan. Om prislappen för totalt sex års arbete landar på runt 1,9 miljoner
kr från egna medel anser jag att vi fått mycket för pengarna.
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