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Äskande om medel för upprustning av Järtas Park
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2017, § 57 att av
kommunstyrelsen äska 1 miljon kronor för att skapa en attraktivare Järtas Park.
Tekniska nämnden behandlade vid sitt sammanträde den 25 april 2018, § 29 ärendet på nytt.
Nämnden beslutade att av kommunfullmäktige äska 2 250 tkr år 2019 utöver de medel som
nämnden redan blivit beviljade. Av beslutet framgår även att beslutet ersätter tidigare
äskande från Tekniska nämnden den 12 december 2017, § 57.
Förvaltningens yttrande
Tekniska nämnden har i antagen flerårsstrategi 2018-2020 medel avsatta för Järtas park.
Medlen är fördelade med 2 500 tkr år 2018 samt 500 tkr år 2019. Tekniska nämnden har i
underlag till ytterligare äskande om medel framfört att nuvarande medel möjliggör en
restaurering av parken. Tillkommande äskande avser att möjliggöra ytterligare insatser för att
skapa en park med sekelskifteskaraktär.
I nämndens underlag till beslut framgår att nämnden avser söka extern medfinansiering. Av
redovisningsmässiga skäl behöver nämnden dock äska den totala tillkommande utgiften som
uppskattats till 2 250 tkr. Eventuell extern medfinansiering kommer sedan periodiseras över
samma nyttjandeperiod som investeringen.
Enligt kommunens styrmodell och antagna tillämpningsanvisningar ska nämnderna besluta
om underlag inför kommande år i samband med delårsbokslutet. Underlaget ligger sedan till
grund för framtagande av flerårsstrategi för Alingsås kommun. Kommunledningskontoret gör
därför bedömningen att tekniska nämndens äskande om ytterligare medel hänskjuts till
höstens flerårsstrategiberedning.
Kommunledningskontoret betonar i samband med detta att nämnden bör komplettera
föreliggande äskande med en redogörelse kring bedömda driftkostnader till följd av
investeringen. Eventuellt behov av medel för drift- och underhåll hanteras då i samband med
att nämnden beslutar om delårsbokslut 2018 som tillika utgör underlag för flerårsstrategi
2019-2021 för Alingsås kommun.
Ekonomisk bedömning
Tekniska nämndens äskande om utökade investeringsmedel år 2019 får en direkt påverkan
på kommande Flerårsstrategi. I samband med delårsbokslut 2018 kommer respektive nämnd
besluta om underlag inför kommande år. Detta ligger därefter till grund för antagande av
Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun.
Kommunledningskontoret gör därav bedömningen dels att ställningstagande kring utökade
investeringsmedel bör tas i samband med flerårsstrategiberedningen, dels att nämnden bör
komplettera ansökan med en redogörelse av bedömda driftkostnader till följd av
investeringen.
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