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arbetsutskott

Investeringsbudget – begäran om nyttjande av
investeringsmedel, ID9903 (TN 2019/024)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna att ID9903 om 0,5 mnkr år 2019 och 0,5
mnkr år 2020 inte berörs av investeringsstoppet utan kan genomföras inom ramen för den
skattefinansierade investeringsverksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens utgiftstak för mandatperioden 2019-2022 innebär att den skattefinansierade
investeringsverksamheten högst får uppgå till 338 mnkr. Flera investeringsprojekt som
tidigare varit beslutade är föremål för kommunens investeringsstopp. Nya kalkyler på de mest
politiskt aktuella investeringsprojekten arbetas successivt fram av förvaltningen för politiskt
ställningstagande. Varje enskilt projekt som går upp utan att ställas mot andra projekt i
konkurrens och därefter beslutas ianspråktar ekonomiskt utrymme och därmed krymper det
framtida utrymmet under utgiftstaket om 338 mnkr. Projektet finansieras utöver de
kommunala medlen även av statliga bidrag (boverket). Den ekonomiska utgiftsnivån är i
sammanhanget ringa och statliga bidrag stödjer på ett bra sätt projektets finansiering.
Tjänsteskrivelsens förslag är i linje med Teknisk nämnd (TN 2019/024)
Ärende
Tekniska nämnden ansvarar för att fullfölja utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser
vid Lagan. Utvecklingsprogram fastställdes av kommunstyrelsen 2018-03-07. Dåvarande
tekniska utskottet beslutade 2018-04-10 att godkänna planering, arbetsmetod och skiss för
vattennära mötesplatser på Södra Park-området i Vaggeryd enligt beslutsordning. Vattennära
mötesplats Kvarnen i Vaggeryd kommer att färdigställas med följande planerade ingående
delar:
Pergola, möbler, soptunna
Belysning
Rundbänk
Balansgång
Skylt
Sittbrygga, handikappanpassad
Utrustning klätterlek
Bollplan (bidrag Boverket)
Spänger (bidrag Boverket)
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Lågor och mulmholkar (bidrag Boverket)
Det är viktigt att fortsätta enligt av kommunstyrelsen beslutat utvecklingsprogram. Öka
kunskapen kring värden som finns vattennära i området och utveckla för att bevara
ekosystemtjänster. Dessutom får Vaggeryds kommun nöjda kommuninvånare och besökare.
Totala bidragsbeloppet är 1 153 695 kr (50% 2019 och 50% 2020). Kommunal budget är 500
tkr 2020.
Beslutet ska skickas till
Teknisk nämnd
Kommundirektör
Ekonomichef
Förvaltningschef, teknisk förvaltning

Handläggare
Jörgen Hansson, Ekonomichef

