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KS §9:18 Dnr. KS 2018/0275 

Omfördelning av 2018 års investeringsbudget för 
Friidrottsutrustning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

För att möjliggöra iordningsställande av friidrottsanläggningen omfördelas 0,74 mnkr i 2018 
års investeringsbudget. Projekten skate-, cykel- och ungdomspark minskas med 0,5 mnkr, 
Tunaborgen minskas med 0,1 mnkr, Bastu Domarudden minskas med 0,1 mnkr och 
Tingshuset Norrö minskas med 0,04 mnkr. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda plats för skate-, cykel- och 
ungdomspark och återkomma med förslag senast 28 februari 2019. 

2. Redaktionell ändring under rubriken "Bakgrund" tjänsteutlåtandet innebärande att ersätta 
texten "Friidrottsarenan är invigd och beräknas kunna slutföras under 2018" med "Invigning 
av fr iidrottsarenan sker under våren 2019". 

Sammanfattning 
En omfördelning av 2018 års investeringsbudget för att möjliggöra iordningsställande av 
friidrottsanläggning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-09-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
För att möjliggöra iordningsställande av friidrottsanläggningen omfördelas 0,74 mnkr i 2018 
års investeringsbudget. Projekten Skatepark, cykelpark och ungdomspark minskas med 0,5 
mnkr, Tunaborgen minskas med 0,1 mnkr, Bastu Domarudden minskas med 0,1 mnkr och 
Tingshuset Norrö minskas med 0,04 mnkr. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda plats för skatepark, cykelpark och 
ungdomspark och återkomma med förslag senast 28 februari 2019. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Michaela Fletcher (M) yrkar på reda ktionell ändring innebärande att i beslutsmeningarna 
ersätta texten ..skatepark, cykelpark och ungdomspark..." med "... skate-, cykel- och 
ungdomspark..." 

Michaela Fletcher (M) yrkar på re daktionell ändring under rubriken "Bakgrund" 
tjänsteutlåtandet innebärande att ersätta texten "Friidrottsarenan är invigd och b eräknas kunna 
slutföras under 2018" med "Invigning av friidrottsarenan sker under våren 2019". 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


