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Reviderad ansökan om anläggningsbidrag Skebo Bruk
Beslut
1. Teknik- och Klimatnämndens arbetsutskott anslår 2 046 839 kr inklusive moms i
anläggningsbidrag till Skebobruk museiförening för nya gång- och cykelvägar i Skebobruk enligt
bilaga 1.
2. Som villkor för bidraget gäller att föreningen ska säkerställa nödvändiga tillstånd från markägare,
ledningsägare, statliga myndigheter m.fl. för att få anlägga de nya gång- och cykelvägarna enligt
ansökan. I detta ingår även att säkerställa att gång- och cykelvägarna kan brukas över tid. Ansvaret
för att förankra projektet lokalt hos boende och andra berörda ligger på föreningen. Föreningen
ansvarar även för drift- och underhåll av gång- och cykelvägarna.
3. Tilldelningen av anläggningsbidragen finansieras med anslag från 2020 års pott för
anläggningsbidrag för 2018-2020 till gång- och cykelvägar på landsbygden.

Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun har skapat ett anläggningsbidrag om totalt 21 miljoner för åren 2018-2020 för att
öka takten på cykelvägnätsutbyggnaden på landsbygden i kommunen. Syftet är att skapa en levande
landsbygd och möjliggöra för ett hållbart resande, då det idag ofta saknas säkra och attraktiva
cykelvägar. Anläggningsbidraget riktar sig till enskilda väghållare och föreningar som kan söka
anläggningsbidrag för att i egen regi anlägga nya cykelvägar på landsbygden.
Teknik- och klimatnämndes arbetsutskott föreslås anslå 2 046 839 kr inklusive moms i
anläggningsbidrag till Skebobruks museiförening för nya gång- och cykelvägar i Skebobruk enligt
bilaga.
Tilldelningen av anläggningsbidragen finansieras med anslag från 2020 års pott för
anläggningsbidrag för 2018-2020 till gång- och cykelvägar på landsbygden. Tidigare beviljade
ansökningar i år genom beslut i Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott 2020-03-10 uppgår till 4
210 225 kr inklusive moms. Med detta projekt på 2 046 839 kr inklusive moms så ianspråktas
därmed totalt 6 257 064 kr av 2020 års pott som omfattar 8 miljoner kronor.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Sverker Nyman (S) och Henrik Hedensiö (M) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med tekniska
kontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Sverker Nyman (S) och Henrik Hedensiö (M), och
finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 1 / 2

2020-05-19

Beslutet ska skickas till
T.F. Teknisk direktör
Gatu- och parkchef
Bitr. Gatu- och parkchef
Handläggare
Ekonomichef
Koncerncontroller
Controller för tekniska kontoret
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