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Kanslichefens beredning: Tilläggsanslag i investeringsbudgeten 2019 för at 
slutförande av projfektuppdrag avseende grundrenovering av Mariebad

För grundrenovering av Mariebad fnns i budgeten för 2019 neto  ,1  iljfoner euro. Av
budgeten fra går at anslaget får aktveras först efer at beslut o  och o fatningen 
av renoveringen fatats. Tillräckligt underlag för at fata sådana beslut saknas och är 
beroende av at et projfektuppdrag so  stadsstyrelsen behandlat 22.11.2018 slutförs. 
Projfektuppdraget var avset at slutföras ino  ra en för de 250 000 euro so  
infrastrukturnä nden under 2018 avsat ur sit anslag för reinvesteringar avsat för 
Mariebad. Av deta anslag har 158 000 euro gåt åt under 2018. Leverans har dock inte
kunnat ske under 2018 varför budget edel nu helt saknas. 

Slutförande av projfektuppdraget förväntas kosta knappt 100.000 euro. 

Då avsikten hitlls har varit at inte aktvera anslaget o   ,1 , iljfoner innan beslut o  
inriktning och o fatning fatats vore et konsekvent förfarande at beviljfa 
tlläggsanslag för slutförande av projfektuppdraget. Alternatvet hade varit at frigöra 
 otsvarande su  a ur anslaget på  ,1  iljfoner för utarbetande av underlag för 
investeringsbeslutet. 

Stadens totala budgeterade investeringsnivå uppgår under 2019 tll 10,1  iljfoner. 
Givet at denna investeringsnivå verkställs och beaktat at et av stadens doterbolag 
har aviserat en önskan o  a orteringsfrihet är det  öjfligt det budgeterade 
låneutry  et o  5,1  iljfoner år 2019 inte är tllräckligt för fnansiering av stadens 
utgifer under året. Det är därför  öjfligt at stadsstyrelsen so  en konsekvens av 
deta beslut behöver föra förslag o  yterligare upplåning tll stadsfull äktge.   
investeringsanslaget o  10,1  iljfoner ingår et reinvesteringsanslag so  tll 900 000 
av nä nden allokerats tll Övernäs skola. Det är i dagsläget osannolikt at anslaget 
ko  er at användas i sin helhet under 2019. Likaså är det osannolikt at anslaget o  
 ,1  iljfoner för grundrenovering av Mariebad ko  er at användas i sin helhet. 

Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen föreslår inför stadsfull äktge

- at full äktge beviljfar et tlläggsanslag 2019, o  totalt 100 000 euro neto för 
slutförande av projfekt av projfektuppdrag avseende grundrenovering av Mariebad.

Beslut: 

_____________________


