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Kommunledningsförvaltningen 
 Ingela Höij  
ingela.hoij@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Ledamotsinitiativ: Vad händer (inte) på Korsängen -ny 
budgetprincip för investeringar? 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Underlag kring investering av omklädningsrum, läktare och speakertorn på 
Korsängen bereds klart för att beslut ska kunna fattas.   

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens beslut ska ledamotsinitiativet med rubriken ”Vad händer 
(inte) på Korsängen - ny budgetprincip för investeringar?” beredas av 
kommunledningsförvaltningen. Ledamotsinitiativet har inkommit från Anders 
Wikman (NE). 
 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
 
Vad är beslutat av kommunfullmäktige? 
Enligt kommunfullmäktiges årsplan 2021 står följande: 

”Investeringsplanen består av ett budgetår och fyra planår. Kommunfullmäktiges 
beslut av årsplan 2021 innebär att de investeringsposter som kallas 
samlingsposter inom den skattefinansierade verksamheten är beslutade för det 
kommande budgetåret.  
Övriga projekt inom skattefinansierad verksamhet följer en beredningsprocess där 
genomförandebeslut tas enskilt för varje projekt för att kunna verkställas. Planåren 
innebär ett inriktningsbeslut som revideras i nästkommande budgetår.” 

Att det finns en utbetalningspost i investeringsplanen för ett visst år innebär inte att 
investeringen är beslutad. Om så vore fallet skulle investeringar såsom grundskola 
i Örsundsbro eller Kulturhus Joar med flera anses vara beslutade-vilket de inte är 
förrän det finns beslutsunderlag med innehåll, ambitionsnivå och kalkyler.  
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Enligt kommunfullmäktiges policy för lokalförsörjning är det kommunstyrelsen, 
genom kommunledningsförvaltningen, som ska leda och samordna kommunens 
lokalförsörjning och processer för lokalresursplaneringen.  

Den samlade investeringen med omklädningsrum, läktare och speakertorn har lyfts 
till upplevelsenämnden som ett informationsärende. Nämnden tog med 
investeringen i sitt förslag till investeringsplan inför 2021. Beredningsmässigt har 
upplevelseförvaltningen till kommunledningsförvaltningen inkommit med en 
förenklad behovsbeskrivning av omklädningsrum/förråd samt läktare (exklusive 
speakertorn). En preliminär icke-kvalitetssäkrad kalkyl har tagits fram (daterad 
2020-12-18) där datum för tas i bruk är år 2023.  

Med hänsyn tagen till den stora investeringsvolym som Enköpings kommun-
koncern har och står inför, krävs ytterligare och en djupare beredning för att bl a 
utröna om det finns möjligheter till samordning med andra investeringsprojekt. 
Beredningen väcker ett antal frågor som behöver klargöras, vilket medför att 
beslutsunderlaget inte hinner bli klart till kommunfullmäktiges beslut om budget 
2022. Om investeringen prioriteras i kommunfullmäktiges beslut om budget 2022 
behöver ytterligare beredning ske för att utveckla och kvalitetssäkra 
beslutsunderlaget. 

 

 
 
 
Hans Nyström 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Ingela Höij 
Controller, kommunledningsförvaltning 
Enköpings kommun 



Från: Anders Wikman
Skickat: den 22 februari 2021 13:39
Till: Ingvar Smedlund
Kopia: Emelie Voetmann ; Malin Kvist
Ämne: Ledamotsinitiativ till KS 210223 om läktare mm på Korsängen

Hej Ingvar,här är en fråga jag vill ta upp som ett ledamotsinitiativ på
morgondagens KS, i enlighet med de rutiner du önskade.
mvh
Anders

Ledamotsinitiativ
Vad händer (inte) på Korsängen - ny budgetprincip för investeringar?

Kommunfullmäktige antog den 16 november 2020 en investeringsbudget för åren
2021-2025 där medel beviljades för omklädningsrum och läktare på
Korsängsfältet,med startår 2021. Därmed borde projektet snarast verkställas,
särskilt som det är efterlängtat av föreningslivet och behovet är stort.

Det förekommer nu uppgifter om att projektet inte tillåts starta. Är dessa uppgifter
korrekta? I så fall varför,är det en ny princip för investeringar som införts? I så fall
av vem? Eller är uppgifterna helt enkelt felaktiga?

Önskar svar snarast, så att projektet kan komma igång så fort som möjligt.

Se bifogade tidningsartiklar.

Anders Wikman, Nystart Enköping

Ny läktare kan vara klar
om två år – Enköpings-
Posten

eposten.se

Frågan om en ny läktare och
omklädningsrum på
Korsängsfältet lever. Byggnaden
kan stå klar om två år.

https://eposten.se/artikel/ny-laktare-kan-vara-klar-om-tva-ar/er9e46oj
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Beskedet: Nu finns 20
miljoner till bygget på
Korsängen –
Enköpings-Posten

eposten.se

Nu finns 20 miljoner kronor i
kommunens investeringsbudget
för ett bygge vid idrottsplanerna
på Korsängsfältet.

Läktarbygge kan
komma att försenas –
Enköpings-Posten

eposten.se

Det finns visserligen 20 miljoner
kronor i budgeten. Men
läktarbygget på Korsängen kan
ändå komma att försenas.

https://eposten.se/artikel/beskedet-nu-finns-20-miljoner-till-bygget-pa-korsangen/r30p0dxr
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