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§138

Investeringsbudget 2018-2020 (SBN 2016/486)
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att :

 godkänna investeringsbudget 2018 plan 2019-2020, med följande förändring: 200 tkr tas från
nämndens disposition från 2018 och framåt för att avsättas till investering badplatser.

 anhålla hos kommunfullmäktige om utökat investeringsanslag 2017 med 3500 tkr avseende
bullerskärm Askeslätt, samt Lokstallarna, rivning och ny p-plats (belopp redovisas till
investeringsberedningen). Investeringsobjekt Vågbrytare Spiken, 700 tkr, flyttas från 2017 till
2018 och gång- och cykelväg Sandtagsvägen till Rådavallen, 700 tkr, läggs till 2017
Deltar ej i beslutet
Sten-Eric Lager (KD), Jan Manitski (M), Kjell Hjalmarsson (C) samt Steve Karlsson (L) deltar ej i
beslutet.
Tomas Persson (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog investeringsbudget 2017 och investeringsplan 2018-2019 den 20 juni
2016.
Förslaget innebär en förändring av investeringsnivån för investeringsbudget 2017 och för
investeringsplanen 2018-2019 har investeringsnivån höjts något.
Investeringsnivån 2017 har höjts från 28 490 tkr till 31 990 tkr.
2017 – Vågbrytare Spiken – 700 tkr flyttas till 2018
2017 - Gång- och cykelväg Sandtagsvägen till Rådavallen, + 700 tkr
2017 – Bullerskärm Askeslätt + 3 500 tkr.
2017 - Lokstallarna, rivning samt ny p-plats (belopp redovisas till investeringsberedningen)
Investeringsnivån 2018 har höjts från 39 765 tkr till 43 265 tkr.
Den förändring som har gjorts är följande:
2018 - Gång- och cykelväg Sandtagsvägen till Rådavallen, +300 tkr
2018 – Vågbrytare Spiken, + 700 tkr
2018 – Prioriterade investeringar, -2000 tkr
2018 – Naturområde mellan Båtgården och Kronocampingen, +320 tkr
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2018 – Omställning grönytor intensiv till extensiv skötsel, +480 tkr
2018 – Gestaltningsinstallationer, + 200 tkr
2018 - Inköp av fastigheter, anslaget har utökats från 1500 tkr till 5000 tkr, + 3500 tkr

Investeringsnivån 2019 har höjts från 34 726 tkr till 38 226 tkr.
2019 - Inköp av fastigheter, anslaget har utökats från 1500 tkr till 5000 tkr, + 3500 tkr
Investeringsnivån 2020 föreslås till 38 288 tkr
Yrkande
Ingvar Karlsson (V) yrkar att 200 tkr förs över från nämndens förfogande från 2018 och framåt, för att
avsättas till investering badplatser.
Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Samhällsbyggnads yrkande med
tilläggsyrkande från Ingvar Karlsson (V).
Deltar ej i beslutet
Sten-Eric Lager (KD), Jan Manitski (M), Kjell Hjalmarsson (C) samt Steve Karlsson (L) deltar ej i
beslutet.
Tomas Persson (SD) deltar ej i beslutet.
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