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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 76  

 

Anmälan av extra ärende 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner ändringen i 
föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Ärende som tillkommer är: 

- Reviderad Avfallstaxa 2021. 
______ 
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§ 77  Dnr 2020/639 

 

Försäljning av arrendetomt Kyrkviken 1:46 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner köpeavtal för försäljning 
av arrendetomten Kyrkviken 1:46 för en köpeskilling av 290 000 kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Arrendatorn har till verksamhetsområde planering framfört önskemål om att 
friköpa sin arrendetomt Kyrkviken 1:46, belägen i Kyrkviken Grängesberg. 
Med anledning av detta har ett förslag till köpeavtal upprättats. Avtalet innebär i 
huvudsak att köparen förvärvar arrendetomten för en köpeskilling om 290 000 
kronor. Köparen förbinder sig att betala anslutningsavgift till kommunalt vatten 
och avlopp enligt gällande taxa samt löpande erlägga de avgifter/taxor som 
ingår i kommunalt vatten och avlopp. 

Vid en försäljning av en arrendetomt föreligger något av en monopolsituation 
från både köparen och säljarens sida. Vid utarrendering av mark för 
bostadsändamål (bostadsarrende) har arrendatorn ett besittningsskydd till 
marken, vilket innebär att denne inte kan uppsägas för avflyttning såvida inte 
marken ska användas för annat ändamål. Med utgångspunkt från detta 
utkristalliserats en praxis att en arrendetomt vid friköp åsätts ett lägre pris än 
marknadsvärdet på likvärdig tomt som inte är utarrenderad. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 19 

augusti 2020. 

2. Köpeavtal. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Mark- o verksamhetssamordnare för handläggning 
Akten
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§ 78  Dnr 2020/641 

 

Förändring av lokal trafikföreskrift 2085 2020:00002 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att en rutin upprättas 

för ansökan om tillstånd att framföra fordon på gågatan Storgatan 
under förbudstiderna. 

2. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra till 
förvaltningen att upprätta rutin för ansökan om tillstånd att framföra 
fordon på gågatan Storgatan under förbudstiderna  

Sammanfattning 
En reglering av fordonstrafiken på gågatan Storgatan har genomförts som 
innebär att fordonstrafik är förbjuden mellan kl.11:00 – 17:00. Ludvika 
kommun har intervjuat verksamhetsutövarna på gågatan, där har det 
framkommit att de behövs en reglering av fordonstrafiken. 
Verksamhetsutövarna kom med förslaget att det skulle vara fordonstrafik 
förbjuden mellan kl. 11:00 – 17:00 för att säkerställa trafiksäkerheten för alla 
oskyddade trafikanter. 

Nu har leverantörer och transportörer sökt upp Ludvika kommun och framfört 
att de inte kan fullfölja sina leveranser till företagarna på gågatan under rådande 
förutsättningar. 

Beskrivning av ärendet 
För att möjliggöra leveranser till och från gågatan under förbudstiden får man 
ansöka om tillstånd hos Ludvika kommun. Ett årligt kontrakt upprättas där 
ansvarsförhållandet tydliggörs. Ansökningen innebär en administrationskostnad 
vilken tas ut av den sökande med en årlig avgift om 1500 kr. Ludvika kommun 
kommer på det sättet att kontrollera vilka som skall få tillstånd att köra på 
gågatan under förbudstiden. Vid misskötsel kan kommunen återkalla tillståndet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 21 augusti 
2020. 

______ 
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Beslut skickas till 
Trafikingenjör för handläggning 
Akten 
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§ 79  Dnr 2020/767 

 

Belysningsanläggning i Ludvika kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Teknik och Projekt i uppdrag att 
göra upphandling av intelligent LED belysning och styrsystem för belysningen i 
Ludvika kommun samt framställa en utbytesplan för Ludvika kommun.   

Sammanfattning 
.Teknik och Projekt har under våren sommaren 2020 gjort en inventering av 
belysnings anläggningen i Ludvika kommun. Detta jobb har utförts Av 
Vattenfall som är Ludvika kommuns entreprenör när det gäller driften av 
gatubelysningens anläggning. Denna inventering har skett av driften och har 
inte belastas av några investeringar. Inventeringen har genomförts med okulär 
besiktning av ljuskälla, stolpe, kablar och kopplingar samt tänd ställen. Vi har 
fått dokumenterat hur konditionen är på hela anläggningen. Denna inventering 
är främst för att bestämma hur många ljuspunkter vi har och vilken typ av 
armatur som vi använder, tanken med detta är att vi skall kunna få fram en plan 
på att byta ut gammal belysning till ny intelligent belysning i Ludvika kommun. 

Detta utbytesprojekt kommer att betalas av driften och kommer inte att belasta 
investering. 

Beskrivning av ärendet 
Inventeringen är gjord av Teknik och Projekt och kommer att ligga tillgrund för 
en upphandling av ny intelligent LED belysning och styrsystem. 

Teknik och Projekt vill gå vidare med Upphandlings center och göra en 
upphandling på ljuskällor och styrsystem i Ludvika kommun. Ludvika kommun 
har fåt information av Sala kommun som gjort liknade inventering och 
investering på gatubelysningen i Sala kommunen. Vi har varit och besökt Sala 
för att se hur de gjort och om det finns fallgropar som man bör se upp med. 
Teknik och Projekt såg att vi inte har kunskaper konditionen av belysnings 
anläggningen och beslutade där för att en inventering behövs. Vi har fått svar 
på konditionen av anläggningen och tyvärr är det inte en trevlig läsning, en stor 
kapitalskuld i Belysnings stolpar och kablar, med detta kan vi på en långsikt 
göra investeringar på både kablar och belysningsstolpar på grund av att 
driftkostnaden kan minimeras efter driften har betalt av investeringen av de nya 
ljuskällorna. Beräkningen är att en avbetalningsplan kan vara på ca 8-10 år, där 
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efter kan driften ha en genomarbetad plan för att byta ut det mest kostsamma 
komponenter i anläggningen. Livslängden på LED belysning ligger på ca 20 år 
och det betyder att driften på gatubelysning har ca10 år på sig att åtgärda den 
kapitalskuld som finns i dag på stolpar och kablar.  

Ekonomiska konsekvenser 
Driften för belysning (kraften för att driva ljuskällorna och 
abonnemangskostnader) ligger på följande  

 2017 jan- dec 2 112 465 kr 

 2018 jan- dec 2 451 661 kr 

 2019 jan- dec 2 279 766 kr 

Kostnader för att laga belysning, kablar och säkringsutbyte (utförts av 
entreprenören Vattenfall) 

 2018- 307 240 kr 

 2019- 453 357 kr 

 2020 Q1-Q2- 244 623 

Exklusive materialkostnader. 

Teknik och projekt på Ludvika kommun har varit i kontakt med att antal 
leverantörer och fått cirka värden på besparingar om vi byter till LED och 
intelligent styrsystem. Denna besparing kommer att ligga på ca 55%-60% i 
besparing av dagens kostnad för drift av gatubelysningen (ström samt 
abonnemangsavgifter). Investeringen kommer att bekostas av driften genom 
minskade kostnader för att driva LED ljusen, gentemot med dagens ljuskällor, 
detta innebär att drift budgeten måste kvarstå på den som den är i dag. Teknik 
och projekt har gjort ett lite projekt på Knutsbo där vi bytt all belysning och 
tänt upp de släckta delarna på Knutsbo. Projektet involverar 295 ljuskällor och 
upptändning av 74st nedsläckta ljuspunkter. Minskningen av förbrukning blev 
49%, om vi räknar att de släckta ljuskällorna inte hade varit släckta hade vinsten 
blivit ännu större ca 58%, 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 30 

september 2020. 

2. Belysningsanläggning. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten
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§ 80  Dnr 2020/768 

 

Beslut om uppdrag för kommunens egna detaljplaner 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att kommunens samtliga egna detaljplaner 
ska upp till nämnd för beslut om uppdrag 

Beskrivning av ärendet 
Idag tar samhällsbyggnaden beslut om uppdrag (vid positivt planbesked) för alla 
detaljplaner med extern beställare. För att skapa en bättre struktur ser 
samhällsbyggnadsförvaltningen en nytta av att de detaljplaner som startas av 
kommunen själva, det vill säga de detaljplaner som inte har extern beställare, får 
beslut om uppdrag i nämnden. 

Det medför en tydlighet gentemot politiker och allmänhet kring hur många 
detaljplaner som är aktuella och varför det i vissa fall kan ta lång tid innan en ny 
detaljplan kan börja arbetas med. Det innebär även att politiken lättare kan 
prioritera vilka detaljplaner som förvaltningen bör jobba med. 

Med beslut om uppdrag för kommunens egna detaljplaner skapas en rättvis 
struktur då samtliga planer, oavsett om det är en extern beställare eller 
kommunen själva som initierat planärendet, behandlas på samma vis. Det vill 
säga att de får beslut om uppdrag och att planens prioritet beslutas samtidigt. 

Detta ökar vikten av god framförhållning internt kring planering av 
byggnationer. Ser man exempelvis ett behov av att bygga nya förskolor inom de 
kommande åren och att det kräver en ny detaljplan, så behöver man i ett tidigt 
skede lyfta detta inom förvaltningen så att en tjänsteskrivelse för ett beslut om 
uppdrag för ny detaljplan kan skrivas fram. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 29 september 
2020. 

______ 
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Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten
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§ 81  Dnr 2020/483 

 

Planbesked för ny detaljplan för Myggan 1 med flera, 
”Kvarteret Myggan” i Ludvika 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge ett planbesked som innebär att 
kommunen avser att inleda en planläggning av rubricerat ärende, som beräknas 
leda till ett beslut att anta en detaljplan under hösten 2021, enligt Plan- och 
bygglagen (2010:900) 5 kap 2-5 §§. 

Beskrivning av ärendet 
DalaTeknik inkom den 15 juni 2020 med en begäran om planbesked för att 
ändra användningsbestämmelse från B till Z för att kunna bedriva mindre 
verkstadsverksamhet på sin fastighet. 

En checklista har gåtts igenom för att utreda områdets lämplighet för olika 
verksamheter. Den bifogas som ett underlag för samhällsbyggnadsnämndens 
beslut. 

Några slutsatser från checklistan: 

 Marken närmast väg 50 och järnväg är ej lämplig för byggrätt på grund 
av att de är utpekade som farligt gods-leder, därav behövs 
skyddsavstånd hållas till väg 50 och järnväg 

 Kommunen ser ett behov av att göra ny detaljplan för hela kvarteret 
Myggan då planen är gammal och verksamheterna som finns inom 
kvarteret är planmotstridiga. DalaTeknik har gett sitt godkännande till 
att utöka planområdet till hela kvarteret. Plankostnaden fördelas mellan 
kommunen och DalaTeknik 

 Planläggning bedöms att genomföras 

Planen bedöms ha prioriteringsnivå två av totalt tre, där prioriteringsnivå ett är 
den högst prioriterade. 

Ekonomiska konsekvenser 
Planbesked bekostas av sökanden. Kostnaden för planärendet fördelas mellan 
kommunen och DalaTeknik. Sökanden betalar för 25 % av planärendets totala 
kostnad. 

Planärendet medför inga kostnader för iordningsställande av allmän platsmark. 
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 16 

september 2020. 

2. Ansökan om planbesked. 

3. Checklista 

4. Föreslaget planområde. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten
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§ 82  Dnr 2020/774 

 

Reviderad VA-taxa 2021  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
förslag till reviderad va-taxa för 2021. Taxan gäller från och med 1 januari 2021 
och tillsvidare. 

Beskrivning av ärendet 
.I samband med arbetet med bildande av ett anläggningsbolag för va- och 
återvinningsverksamheten har texten i va-taxan sett över. Ärendet berör inte va-
avgifternas storlek, utan är av mer redaktionell karaktär. Den föreslagna taxan 
motsvarar den redan beslutade taxan (KF §81 Dnr 2020/182) med följande 
ändringar: 

 stycket om faktureringsintervall stryks ur taxedokumentet, så att va-
huvudmannen kan besluta om faktureringsrutiner inom ramen för sin 
löpande förvaltning av verksamheten. 

 ”Samhällsbyggnadsnämnden” respektive 
”Samhällsbyggnadsförvaltningen” ersätts av ”va-huvudmannen”. 

 informationen har delvis ställts upp i tabellform för att åskådliggöras på 
ett tydligare sätt. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 16 

september 2020. 

2. VA-taxa 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten
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§ 83  Dnr 2020/785 

 

Reviderad Avfallstaxa 2021  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa den nya avfallstaxan för år 2021 vilket innebär en höjning med 18 
procent. Taxan gäller från och med den 1 januari 2021 och tillsvidare. 

Sammanfattning 
De senaste årens kostnadsökningar har finansierats med hjälp av tidigare 
upparbetade överskott. Inför införandet av det nya avfallssystemet gjordes 
därför ingen taxejustering men nu är vi i ett skede där taxan behöver justeras 
efter aktuella förutsättningar.  

Det har varit en stor utmaning att kostnadsberäkna och införa ett nytt 
avfallssystem då många faktorer har varit svåra att förutse. Det finns även yttre 
faktorer som påverkat verksamheten och därmed föreslagen taxa, som 
förseningen av det tillståndspliktiga insamlingssystemet för förpackningar, 
(förkortat TIS), samt höjd avfallsförbränningsskatt. Vi bedömer därför att 
avfallstaxan behöver höjas med 18 procent för år 2021. I nuläget är det oklart 
när det tillståndspliktiga insamlingssystemet träder i kraft. 

Genom att den kommunala renhållningsskyldigheten (15 kap 20 § och 20 a § 
Miljöbalken) går över till ett anläggningsbolag är det av yttersta vikt att taxan 
täcker verksamhetens kostnader för att inte bolagets egna kapital ska förbrukas. 

Beskrivning av ärendet 
Vi förslår ett antal förändringar i de tjänster som ingår i avfallstaxan, varav 
nedanstående är de mest omfattande: 

- utbudet av hämtningsintervaller justeras för flerfamiljshus och 
verksamheter  

- taxa för blandat mat- och restavfall (avser flerfamiljshus, samfälligheter, 
bostadsrättsföreningar och verksamheter där separat 
matavfallsinsamling ännu inte är infört) 

- ny kundkategori: lägenhet säsong – avser främst arrendeområden och 
fritidshusföreningar med säsongsverksamhet 

- taxa för helårsabonnemang – fritidshus  
- alternativa taxor för hämtning vid centrala uppsamlingsplatser – 

beroende på vilket sorteringsalternativ som finns på respektive plats. 
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Avfall 
Vi föreslår en höjning av både grundavgiften samt hämtnings- och 
behandlingsavgiften för samtliga kundkategorier med totalt 18 procent. 
Föreslagen taxehöjning är nödvändig för att anpassa oss efter aktuell 
kostnadsnivå som bland annat baseras på: 

- ökade kapitalkostnader för genomförda investeringar 
- höjda behandlingsavgifter (2,1 mnkr jämfört med år 2017) 
- högre driftskostnader till följd av ytterligare ett insamlingsfordon och 

insamlingspersonal 
- utebliven kostnadsersättning (cirka 5 mnkr) för insamling av 

förpackningar, tidningar och returpapper vid småhus till följd av 
försenat beslut om ändrade förordningar, 2018:1462 och 2018:1463, 
tillståndspliktigt insamlingssystem (förkortat TIS) 

- beslutad avfallsförbränningsskatt per ton avfall (infördes 2020 med 75 
kr per ton) som höjs till 100 kr år 2021. 

Slam 
När det gäller slamtömning från enskilda avloppsanläggningar föreslår vi att: 

- tömnings- och behandlingsavgift anges i taxan och på fakturan som ett 
enhetspris per tömning 

- debiterad volym baseras på tankens storlek (maxvolym) 
- tömningsavgiften lämnas oförändrad 
- behandlingsavgiften lämnas oförändrad, förutom slam från slutna 

tankar 3,1-6 m³, där vi föreslår en höjning med 8 procent. 

Ekonomiska konsekvenser 
Med den föreslagna taxehöjningen får vi tillsammans med det förväntade 
underskottet innevarande år ett ackumulerat resultat för 2021 om – 8 mnkr 
vilket innebär att kommunen behöver gå in med ett aktieägartillskott till det nya 
anläggningsbolaget med motsvarande belopp. 

För en villaägare med abonnemang Standard, som är vår vanligaste 
abonnemangsform, innebär taxehöjningen för avfallshantering 42,60 kr 
inklusive moms i månaden. 

Bakgrund 
Flera faktorer har sammantaget resulterat i att vi behöver höja avfallstaxan med 
18 procent.  

Nytt avfallssystem med fastighetsnära insamling 
Den ursprungliga kalkylen för fastighetsnära insamling (förkortat FNI) av 
förpackningar, tidningar och returpapper baserades på de avgifter som gällde år 
2017.  

Behandlingsavgiften för matavfallet, som idag sorteras ut från restavfallet, är 
högre än den tidigare avgiften för osorterat hushållsavfall. Behandlingsavgiften 
för restavfall (det vill säga den vanliga soppåsen) har ökat med 79 procent och 
de totala behandlingsavgifterna (matavfall och restavfall) har ökat med 2,1 mnkr 
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sedan 2017. Detta trots att mängden restavfall har minskat. Kostnaderna för 
fjärrtransporter har under samma period ökat med cirka 0,6 mnkr per år.  

Hanteringen av det nya avfallssystemet har visat sig mer omfattande än 
beräknat. Detta har medfört extra kostnader, bland annat på grund av att vi har 
behövt förstärka med fler personal samt ytterligare ett insamlingsfordon. 

Inför budget 2020 gjordes en felbedömning av mängden insamlat 
förpackningsmaterial. Intäkterna har blivit lägre än beräknat, detta trots att 
kunderna är mycket duktiga på att sortera. 

Tillståndspliktigt insamlingssystem och bostadsnära insamling 
Det finns även yttre omständigheter som vi inte har kunnat påverka. Vid årets 
budgetarbete i våras inväntade vi avtal om ersättningar enligt de nya 
förordningarna för tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS). Från den 1 januari 
2021 skulle systemet ha gett kommunen självkostnadsersättning för bostadsnära 
insamling (förkortat BNI) av förpackningar, tidningar och returpapper. För att 
kunna basera budgeten på korrekta förutsättningar senarelades tidpunkten för 
beslut om avfallstaxa och budget för avfallsinsamling och återvinning. 
Införandedatumet för förordningarna (2018:1462 och 2018:1463) har dock 
blivit framflyttat, vilket medför att vi inte får någon ersättning i dagsläget. 
Hänsyn har tagits till utebliven ersättning för denna del av 
insamlingsverksamheten i aktuell budget och taxeförslag för år 2021. 

Avfallsförbränningsskatt 
Regeringen införde under 2020 en avfallsförbränningsskatt med en skattenivå 
som kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr 
per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022. 
Förbättringsåtgärder 
WBAB ska vara kostnadseffektiva och vi arbetar med ständiga förbättringar. 
Vårt nya avfallssystem medför nya utmaningar för verksamheten. 
Återvinningsorganisationen har förändrats från att i huvudsak förvalta 
verksamheten till att utveckla den. Vi jobbar aktivt för att möta framtidens 
behov med ett tydligt fokus på kunden och miljön. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 5 

oktober 2020. 

2. Avfallstaxa 2021. 

3. Avfallstaxa prisbilaga 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten

16



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-10-07 
 

  

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 84  Dnr 2020/786 

 

Delegation för godkännande och undertecknande av 
”Avtal om verksamhetsöverlåtelse” gällande VA- och 
återvinningsverksamheterna 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till förvaltningschef Jan Lundberg att 
godkänna och underteckna avtal benämnt ”Avtal om verksamhets- 
överlåtelse” som kommer att upprättas mellan Ludvika kommun och det 
nybildade anläggningsbolaget Wessman Vatten och Återvinning AB. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 7 september 2020, §113, bland annat att 
uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att vidta de praktiska åtgärder som i 
övrigt krävs för att verkställa överföringen av huvudmannaskapet. 
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll framgår av bilaga 1. 

Ett led i genomförandet av huvudmannaskapet är att träffa överenskommelse 
om rubricerat avtal. Detta får anses vara ett övergripande dokument som 
reglerar överföringen av verksamheten till det nybildade bolaget såsom 
bokförda tillgångar och skulder, fastigheter och byggnader med tillhörande 
objekt. 
Det bör i sammanhanget nämnas att samhällsbyggnadsnämnden den 15 juni 
2020, §68, delegerade till förvaltningschef Jan Lundberg att godkänna och 
underteckna de överlåtelsehandlingar som sedermera kommer att upprättas 
avseende fast egendom med tillhörande objekt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag medför inte några kostnader för kommunen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 5 

oktober 2020. 

2. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll, §113. 

______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-10-07 
 

  

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 85  Dnr 2020/783 

 

Omfördelning av investeringsmedel 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela 

3 250 tkr i 2020 års investeringsbudget från projekt Väsmanstrand 4219, 
verksamhet 176, till projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179. 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela 

1 385 tkr i 2020 års investeringsbudget från projekt Inköp av fastigheter 
4800, verksamhet 075, till projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179. 

Beskrivning av ärendet 
Projekt Björnmossen 4245, Verksamhet 179 har pågått i ett par år och har ett 
ingående underskott från 2019 på 1 535 tkr. Ingen finansiering finns i 2020 års 
budget. Trots detta pågår arbete för fullt med att färdigställa Björnmossen för 
industrimark. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett behov av omdisponering 
av de 4 635 tkr som är den nu kända avvikelsen för Björnmossen mellan budget 
och prognos 2020 och ser en möjlighet till omfördelning av 1 385 tkr från 
projekt Inköp av fastigheter 4800 och 3 250 tkr från projekt Väsmanstrand som 
båda är projekt där årets budget inte kommer att hinna arbetas upp. Då 
föreslagen omdisponering innebär flytt mellan olika verksamheter krävs beslut 
om detta av Kommunfullmäktige.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några merkostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 5 oktober 
2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten
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