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§ 417
Dnr 2019-00832
Omfördelning av budgetmedel till infrastruktur kring området vid
sporthallar Inlag
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner att investeringsbudgeten för projekt Inlag sporthallar
infrastruktur ökas med 2,5 miljoner kronor till 5 miljoner kronor år 2020.
Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker genom omfördelning av budgetmedel
som flyttas från projekt Gullregnskolan, nummer 328 lokalplan för kommunbudget
2019, till projekt Inlag sporthallar infrastruktur, nummer 132 i lokalplan för
kommunbudget 2020.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2020 finns projektet Inlag sporthallar infrastruktur,
nummer 132.
Detaljplanen är antagen och projektet behöver nu startas upp. En mer detaljerad
kalkyl finns framtagen som visar att investeringsbudgeten behöver ökas från 2,5
miljoner kronor till 5 miljoner kronor. I projektet ingår bland annat gång- och
cykelväg, torgyta, grönyta, plattyta och avsläppningsficka.
Förslaget är att omfördela budgetmedel till projektet från projekt Gullregnskolan,
nummer 328 i lokalplan för kommunbudget 2019. Projekt Gullregnskolan kommer
inte att genomföras inom beslutad planperiod 2020-2024.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-11
Kommunbudget 2020, KF 2019-06-11 § 78.
Kommunbudget 2019, KF 2018-11-06 § 195.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik
Nämnden för Service
Kommunledningskontoret ekonomi
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