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Tilläggsanslag för Lundby industriområde
Bakgrund
Detaljplanen ”Ny infart till Lundby och Sörby industriområden” vann laga kraft
2017-12-07 och möjliggör verksamhetsmark. Idag finns ett stort intresse för att
etablera sig i området. Projektet har funnits i budget sedan 2011. Totala anslagna
investeringsmedel åren 2011-2020 är 37 000 tkr. Av dessa har nyttjats 5 400 tkr till
projektering, utredningar samt utveckling av Viringeområdet. Återstår 31 600 tkr.
Service- och teknikförvaltningen uppskattar kostnaden till ca 40 000 tkr.
Upphandling pågår. Mer exakt kostnadsbild är möjligt att få när anbuden har
inkommit vilket inte sker förrän 12 december. Projektet är angeläget då det finns
flera intressenter som ska etablera sig. Det kan därför inte uteslutas att
tilläggsanslag kommer att krävas för att kunna genomföra projektet enligt
gällande planering. Begärt tilläggsanslag preciseras därför i samband med
kommunstyrelsens sammanträde 12 december.
Beslutsunderlag
Missiv, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-30
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

___
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2018-11-30
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Handläggare

Maria Åhström
Tfn 0142-851 27

Kommunstyrelsen

Äskande om tilläggsanslag investeringsmedel avseende
Mjölby Lundby-Sörby industriområde
Bakgrund
Detaljplanen ”Ny infart till Lundby och Sörby industriområden” vann
laga kraft 2017-12-07 och möjliggör verksamhetsmark. Idag finns ett
stort intresse för att etablera sig i området. Projektet har funnits i
budget sedan 2011. Totala anslagna investeringsmedel åren 20112020 är 37 000 tkr. Av dessa har nyttjats 5 400 tkr till projektering,
utredningar samt utveckling av Viringeområdet. Återstår 31 600 tkr.
Service- och teknikförvaltningen uppskattar kostnaden till ca 40 000
tkr. Upphandling pågår. Mer exakt kostnadsbild är möjligt att få när
anbuden har inkommit vilket inte sker förrän 12 december. Projektet
är angeläget då det finns flera intressenter som ska etablera sig. Det
kan därför inte uteslutas att tilläggsanslag kommer att krävas för att
kunna genomföra projektet enligt gällande planering. Begärt
tilläggsanslag preciseras därför i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 12 december.
Beslutsunderlag
Missiv, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-30
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden tilläggsanslag
2019 avseende investeringsmedel för Mjölby Lundby-Sörby
industriområde med xx tkr.
2. Tilläggsanslaget finansieras genom ökad upplåning.
___
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Datum
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Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

