
 

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

 

2018-08-27 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 140 Dnr 2018-00130  

Utökning av investeringsram - Hycklinge gäst- och småbåtshamn 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen för 2018 års budget med 
80 000 kronor för komplettering av belysning i Hycklinge gäst- och småbåtshamn.  

Sammanfattning 

Hycklinge Vägförening tillsammans med Södra Kinda Båtklubb har i en skrivelse till 
kommunstyrelsen, 2017-05-05, ansökt om ekonomiskt bidrag för att förbättra och 
sätta upp kompletterande gatubelysning i Hycklinge gäst- och småbåtshamn.  

Kommunstyrelsen avslog ansökan 2017-09-04 § 196, på grund av att åtgärden inte 
rymdes i investeringsbudgeten för 2017 och inte äskades för 2018. 
Kommunstyrelsen noterade i tjänsteskrivelsen till ärendet att detta skulle läggas in 
i plan och budget inför 2019 och utredas om det skulle kunna prioriteras, vilket 
inte fullföljdes.  

Hycklinge Vägförening och Södra Kinda Båtklubb har återigen ansökt om 
ekonomiskt bidrag, 2018-03-20 från kommunen för åtgärden.  

I dagsläget har kommunen gatubelysningsnät i Hycklinge gäst- och småbåtshamn 
och det som behövs är en komplettering av belysning vägen ned till hamnen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-10 

SBN § 73/2018 

Beslutet skickas till 

Hycklinge Vägförening/ Södra Kinda Båtklubb 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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 Kommunfullmäktige 

 

Utökning av investeringsram - Hycklinge gäst- och småbåtshamn 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen för 2018 års budget med 
80 000 kronor för komplettering av belysning i Hycklinge gäst- och småbåtshamn.     

Sammanfattning av ärendet 

Hycklinge Vägförening tillsammans med Södra Kinda Båtklubb har i en skrivelse till 
kommunstyrelsen, 2017-05-05, ansökt om ekonomiskt bidrag för att förbättra och 
sätta upp kompletterande gatubelysning i Hycklinge gäst- och småbåtshamn.  

Kommunstyrelsen avslog ansökan 2017-09-04 § 196, på grund av att åtgärden inte 
rymdes i investeringsbudgeten för 2017 och inte äskades för 2018. 
Kommunstyrelsen noterade i tjänsteskrivelsen till ärendet att detta skulle läggas in 
i plan och budget inför 2019 och utredas om det skulle kunna prioriteras, vilket 
inte fullföljdes.  

Hycklinge Vägförening och Södra Kinda Båtklubb har återigen ansökt om 
ekonomiskt bidrag, 2018-03-20 från kommunen för åtgärden.  

I dagsläget har kommunen gatubelysningsnät i Hycklinge gäst- och småbåtshamn 
och det som behövs är en komplettering av belysning vägen ned till hamnen.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-10 

SBN § 73/2018  

Syfte 

Tilldela medel till att komplettera gatubelysningen i Hycklinge gäst- och 
småbåtshamn.  

Önskad effekt 

Att medel tilldelas för komplettering av belysningen. 

Berörda 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Hycklinge Vägförening 

Södra Kinda Båtklubb 
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Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

Förslaget innebär att kommunens investeringsram utökas med 80 000 kronor.  

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Investeringsramen utökas för 2018.  

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

 

 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Viktoria Stangnes 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Hycklinge Vägförening 

Södra Kinda Båtklubb 




