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Dnr KS 2019/236
Kommunledning
Till Kommunstyrelsens
arbetsutskott

ID 9435 Belysning elljusspår Skillingaryd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar att upphandling kan genomföras avseende
investerings id 9435, ny belysning elljusspår Skillingaryd (Grönelund) inom ramen för
tidigare beslut om 900 tkr i budget för 2020.
Efter upphandling ska kultur och fritidsnämnden inkomma med förslag på budget samt en
begäran om att få genomföra investeringsprojektet 2020.

Sammanfattning av ärendet
I den investeringsbudget som tidigare under året antagits av kommunfullmäktige finns 900 tkr
upptagna år 2020 till ny belysning på elljusspåret vid Grönelund i Skillingaryd.
Skillingaryds FK, som äger den nuvarande belysningen och sköter driften av spåret, har påbörjat
förberedelserna inför bytet av belysning, stolpar och nedgrävning av kabel.
Förberedelsearbetet innebär
- att skriftliga uppgörelser har träffats med berörda markägare att elkabel kan grävas ner
- upphandlingsunderlag för ny belysning har tagits fram
- föreningen har besökt Friluftsgården i Vaggeryd för erfarenhetsutbyte med VSOK
- planeringen för nedmontering och omhändertagande av den gamla belysningen har inletts.
Kultur- och fritidsnämnden fattade 2019-10-17 § 133 beslut om att upphandla ny belysningen.
Därefter har kommunstyrelsen fattat beslut om ett investeringsstopp som innebär att alla
investeringar skall prövas och beslutats av styrelsen. Med anledning därav och inför ett fortsatt
framtagande av beslutsunderlag om ny belysning har ekonomichefen meddelat att ingen
upphandling kan påbörjas innan tillåtelse ges till detta.
Elljusspåret i Vaggeryd har nu fått en ny belysning, som även har tagits i bruk. Budget för detta
projekt uppgår till 900 tkr vilket finns anvisat i investeringsbudget 2019. En preliminär kostnadsbild
visar på 898 tkr. De erfarenheter som tagits med från detta projekt har nu tagits med till samma
projekt i Skillingaryd. En tidig bedömning är att kostnaden för ny belysning i Skillingaryd kan bli något
högre än kostnaden i Vaggeryd.
Kultur och fritid vill i denna skrivelse få beviljat att genomföra upphandlingen av ny belysning till
Skillingaryd och när anbuden kommit in återkomma för prövning av om projektet ska genomföras.
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Beslutet ska skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef
Kultur och fritidsnämnden
Förvaltningschef kultur och fritid

Handläggare
Jörgen Hansson, Ekonomichef
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