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Revidering av investeringsbudget inom området Kultur- och fritid 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens beslut 

Revidering av investering på 0,5 Mkr inom området Kultur- och fritid godkänns enligt nedan: 
• Konstgräsplanen på Röllingby +500 tkr 
• Skate-, cykel- och ungdomspark - 500 tkr 

I enligt med reglementet har Kommunstyrelsen rätt att göra omdisponering inom respektive ram 
inom investeringsbudget. Det har framkommit akuta reinvesteringsbehov för konstgräset på 
Röllingby och för att inte riskera stora konsekvenser för verksamheten på Röllingby har Tekniska 
nämnden föreslagit att medel omprioriteras inom investeringsramen för Kultur- och fritid. 

Förvaltningens slutsatser 

Konstgräsplanen på Röllingby behöver åtgärder för att verksamheten ska kunna bedrivas. Detta 
projekt prioriteras under 2019 och behovet av utredning och investering i skatte-, cykel- och 
ungdomspark kommer att hanteras i investeringsbudget för 2020. Förslaget har hanterats av 

Bakgrund 

Tekniska nämnden 2019-03-12 (§ 3:5). 

Tekniska nämndens protokoll S 3;5 
Bilaga 
Tekniska nämndens protokoll S 3;5 (2019-03-12) 
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§3:5 

Ändring av Österåkers kommuns investeringsbudget inom området 
Kultur och fritid 

Sammanfattning 
I enlighet med reglementet för kommunstyrelsen har Kommunstyrelsen rätt att göra 
omdisponering inom respektive ram inom investeringsbudget. Konstgräsplanen på Röllingby har 
akuta reinvesteringsbehov och därför omfördelas medel inom ramen för Kultur och fritid. 

Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Investering i idrottsanläggningar tilldelas 0,5 mnkr för att möjliggöra akuta reinvesteringsbehov i 
konstgräset på Röllingby. Projektet skate-, cykel och ungdomspark minskas med 0,5 mnkr och 
medelsbehovet hanteras i kommande investeringsbudget. 

Bakgrund 
Det har framkommit akuta reinvesteringsbehov för konstgräset på Röllingby och för att inte 
riskera stora konsekvenser för verksamheten på Röllingby föreslås att medel omprioriteras inom 
investeringsramen för Kultur och fritid. 

Nämndens slutsatser 
Konstgräsplanen på Röllingby behöver åtgärder för att verksamheten ska kunna bedrivas. Därför 
föreslås en omprioritering inom beslutad investeringsram för Kultur och fritid. Behovet av 
utredning och investering i skate-, cykel- och ungdomspark kommer att hanteras i 
investeringsbudget för 2020. 

Beslut 

Bilaga 
Österåkers kommuns investerings budget, bilaga 22, KF § 84, 2018-11-19 
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