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Dnr KS 2019/236
Kommunledning
Till Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Investeringsbudget - begäran om nyttjande av
investeringsmedel ID 9276 Infrastrukturella åtgärder GCväg (TN 2019/131)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att 400 tkr för 2019 aktiveras för planerade
ändamål. För 2020 sänks budgeten med 100 tkr till 300 tkr. För planperioden 2021-2022
avsätts i nuläget inga budgetmedel. Tidigare fanns 200 tkr för respektive år.
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. Av det skälet föreslås i denna
tjänsteskrivelse en mellannivå som å ena sidan ställer höga krav på prioriteringar i
förvaltningen men ändå ger en signal och tydlighet till teknisk nämnd om förutsättningarna att
utföra arbeten under planperioden.
Kommunens lånetak prövas hos Kommuninvests styrelse och besked ges i februari 2020. Mot
bakgrund av kommunens svaga likviditet och osäkerhet kring förutsättningarna att låna
ytterligare måste varje krona vägas mycket noggrant.
Förslag till beslut avviker mot tekniska nämndens beslut (TN 2019/131).
Tekniska nämnden har fått bidrag för infrastrukturella åtgärder GC-väg med 100 tkr från
Trafikverket. I budget finns från Vaggeryds kommun avsatt 400 tkr 2019 och 2020 samt 200
tkr 2021 och 2022 totalt 1 200 tkr för mandatperioden. Förslaget innebär att budget för 2019
behålls ograverat medan budget för 2020 minskas till 300 tkr och budget för 2021 och 2022
utgår.
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