1 (3)

Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Gunilla Green, Christin Ericsson

2017-04-26

Dnr KOF 2016-11
Dnr KS 2017-514

Kultur- och fritidsnämnden

Omfördelning investeringsram 2017
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunfullmäktige att få omfördela
investeringsram om 4 miljoner kronor.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tillstyrker kultur- och fritidsnämndens begäran om
omfördelning av investeringsramen om 4 miljoner kronor 2017.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens omfördelning
av investeringsram om 4 miljoner kronor 2017.
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden tilldelades i budget 2016-2017 med plan för 20182019 ett investeringsutrymme om 11,5 miljoner kronor för 2017 till riktade
investeringar. Nämnden kommer inte under 2017 att ha möjlighet att
genomföra dessa riktade nyinvesteringar, utan prognostiserar därför ett
överskott om minst 11,5 miljoner kronor avseende investeringsbudgeten för
2017. Samtidigt saknar nämnden investeringsutrymme för inköp av nytt tufftuff-tåg vid Friluftsmuseet Gamla Linköping. Med anledning av detta föreslås
kultur- och fritidsnämnden begära att få omfördela den tilldelade ramen om 4
miljoner kronor till inköp av nytt tuff-tuff-tåg.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Omfördelning kultur- och fritidsnämndens investeringsram 2017.
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Bakgrund
I budgeten för 2016-2017 med plan för 2018-2019 tilldelades kultur- och
fritidsnämnden för 2017 en investeringsram om 11,5 miljoner kronor för
investeringar i en ny konstgräsfotbollsplan och ett motionsspår i Ekängen.
Dessa nyinvesteringar kommer inte att kunna genomföras under 2017. På
grund av markägarförhållanden i området är det även oklart när arbetet med
dessa investeringar kan påbörjas. Kultur- och fritidsnämnden begär därför att få
omdisponera 4 mnkr av investeringsramen som finns avsatt för Ekängen till ett
nytt tåg i Friluftsmuseet Gamla Linköping. Nämnden kommer att återkomma
med en begäran om ny investeringsram i kommande budgetar så snart som
markfrågan löst sig.
Friluftsmuseet Gamla Linköping har ett dieseldrivet tuff-tuff-tåg som utgör en
viktig del i museets verksamhet, är uppskattat av besökare/är en viktig
turistattraktion, är viktig utifrån från tillgänglighetsaspekten (då museet
omfattar ett större geografiskt område) samt är en intäktskälla för museet.
Tåget, som är mer än 25 år och sedan flera år avskrivet, kan inte längre nyttjas
och museet behöver därför köpa in nytt tåg. Det nya tåget kommer att vara mer
miljövänligt samt kommer också att kunna nyttjas i större omfattning än det
gamla.
Ekonomiska konsekvenser
Den kapitaltjänstkostnad som uppstår genom investering av ett tuff-tuff-tåg till
Friluftsmuseet Gamla Linköping kommer att täckas inom ramen för
Friluftsmuseets budget. Den kapitaltjänstkostnad som nämnden har budgeterat
för nya anläggningar i Ekängen kommer att finnas kvar i avvaktan på att
anläggningarna kommer tillstånd.
Kommunala mål
Kommunfullmäktige har för mandatperioden 2015-2018 bland annat antagit
följande mål:
Mål 4 En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv
Mål 8 En kreativ kommun.
Samråd
Samråd har skett med ekonomichef för kultur- och fritidsförvaltningen som
tillstyrker förslag till beslut.
Samråd har skett med ekonomidirektören som tillstyrker förslag till
finansiering.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information har skett enligt MBL § 19 den 30 maj 2017.

Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Paul Håkansson

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

