Kompletterande information till
ombudgetering av investeringar
2021/2022
Inledning
Enligt Hylte kommuns styrmodell, antagen av Kommunfullmäktige 2020-06-16, ska samtliga
nämnder föreslå kommunfullmäktige vilka investeringsprojekt som ska ombudgeteras mellan
år. Vid KSAU 2022-01-18 ställdes frågor avseende motivering av vissa projekt som föreslås i
ombudgeteringsärendet
Det avser följande projekt:
Kinnareds skola/förskola: vad mer ska göras? Eller avser det överblivna medel
Motivering: Återstår ÄTA flera fakturor, förseningar av paviljong. samt kostnader för
utsmyckning. Kostnader för ÄTA (ändring, tillägg, avgående) återstår i de flesta fall alltid
efter slutbesiktning.
Hemkunskap: finns det någon planering? Har varit med i många år.
Motivering: Köksinredning är beställd, men på grund av förseningar till följd specialanpassad
köksinredning samt komponentbrist har inte leverans skett.
Örnaskolans kök är det klart eller vad ska mer göras
Motivering: Kvarstår vissa fakturor efter slutbesiktning samt ÄTA-kostnader.
Webbsändning KF, vad mer ska investeras i?
Motivering: Hänger samman med Covid och hur länge KF ska vara digitalt. Fortfarande behov
av webbsändning. I dagsläget hyr vi leverantör för webbsändning, behöver ta ställning till om
vi ska möjliggöra detta utan extern leverantör. På grund av komponentbrist och prisjusteringar
har tydlig kostnadsbild inte presenterats.
Torups Centrum etapp 2 – status
Motivering: Projektet har inte kunnat färdigställas då kommunen inväntar initiativ från
Trafikverket och Hallandstrafiken. Sista delen av centrumprojektet avser ombyggnad av
busshållplatsen vid tågstationen. Hösten 2021 utsåg Trafikverket projektledare för projektet.
Byggstart 2022.
Exploatering marknadsplatsen – vad mer ska göras?
Motivering: Byggnationen av flerbostadshus är klart, återstår markarbete samt att kommunen
ska anlägga väg samt belysning. Påbörjas våren 2022.
Exploatering Nyebro etapp 1
Motivering: Väg till skifte 1 och 2 Skravelsbo 1:4 M Nyebro är anlagd men slitlagret läggs
inte förrän byggnationen är klar för att undvika att asfalten skadas.
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