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OMDISPONERING AV MEDEL IINVESTERINGSBUDGET 

VA-program 

Investeringsprojekt ARV Sala ny tvättpress, budget 400 tkr, kommer ej att 
genomföras på grund av att befintlig tvättpress renoverats. 

Inom investeringsprojekt APU Varmsätra, budget 400, behövs kompletterande 
utrustning. Därför föreslås omdisponering av medel från ARV Sala ny tvättpress till 
detta projekt. 

Parkprogram 

Investeringsprojekt Ängshagen Oriongatan etapp 2, budget 550 tkr, kommer ej att 
genomföras på grund av att exploatör saknas. 

Behov ut av utökad undersökning och åtgärd av fallunderlag finns på delar av 
kommunens lekplatser. Därför föreslås omdisponering av medel från Ängshagen 
Oriongatan etapp 2 till investeringsprojekt Lekplatser, renovering, säkerhet och nytt 
material. 

Investeringsprojekt Uppsalavägen trädrad Frid hem, budget 450 tkr, kommer ej att 
anläggas på grund av närhet till riksväg samt flertalet ledningar i området. 

Investeringsprojekt Fiskartorgets parkeringsplats, budget 100 tkr, samt Vasagatan 
stråkjårumjsittplatser, budget 250 tkr, kommer att överskrida beslutad budget på 
grund av oförutsedda händelser. Därför föreslås omdisponering av medel från 
projekt Uppsalavägen trädrad Fridhem till dessa projekt. 

Lokalprogram 

Investeringsprojekt Rivning av fastigheter, budget 1 500 tkr, kommer ej att tas i 
anspråk då dessa kostnader tas inom driftbudget. 

Investeringsprojekt Lärkans sportfält etapp 2, budget 15 900 tkr, är under 
upphandling och beräknas bli dyrare än budgeterat. Därför föreslås omdisponering 
av budgeterade medel för projektet Rivning av fastigheter till detta projekt. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Att omdisponera 400 tkr i investeringsbudget från projektARV Sala ny tvättpress till 
projektAPU Varmsätra. 

Att omdisponera 550 tkr i investeringsbudget från projekt Ängshagen Oriongatan 
etapp 2 till projekt Lekplatser, renovering, säkerhet och nytt material. 

Att omdisponera 50 tkr i investeringsbudget från projekt Uppsala trädrad Fridhem 
till projekt Fiskartorgets parkeringsplats. 

Att omdisponera 100 tkr i investeringsbudget från projekt Uppsala trädrad Fridhem 
till projekt Vasagatan stråkjårumjsittplatser. 

Att omdisponera l 500 tkr i investeringsbudget från projekt Rivning av fastigheter 
till projekt Lärkans sportfält etapp 2. 

Lisa Granström 

Tf teknisk kontorschef 
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