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KF § 12 
Utveckling av Bökensvedsområdet - 
inriktningsbeslut 
Diarienummer: 2018/154 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-21, § 103 i ärendet gällande Helhetsgrepp 
Bökensvedsområdet – redovisning av uppdrag 
- att området Bökensved utvecklas i linje med förvaltningens möjlighetsstudie (förslag 

C), det vill säga prioritet på simhall och sedan successiv utveckling efter ekonomiska 
förutsättningar i samverkan med berörda, 

- att varje investeringsobjekt såsom tillhörande gångvägar, parker och angörings- och 
parkeringsplatser ska utredas och beslutas separat, samt 

- att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att inför nästa etapp utreda preliminär 
kostnad, driftform och framtida ägande av Bökensvedsområdet där föreningsliv, 
tänkbara fastighetsägare och personal görs delaktiga. 

 
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 2020-10-19 förslag på fyra 
inriktningsbeslut som avser följande: 
- Preliminär tidsplan Bökensved 
- Hyresökningar Bökensved 
- Inriktning planarbete Bökensved 
- Kommunikationsplan Bökensved 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta preliminär tidsplan för Bökensvedsområdet, 
 
att inarbeta hyresökningarna i kommunens budget i den takt som ekonomin tillåter, samt 
 
att gå vidare med inriktning på planarbete för Bökensvedsområdet enligt 
kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 oktober 2020. 

Förslag på mötet 
Dan Nilsson (S), Harald Hjalmarsson (M), Fredrik Lindström (L) och Tommy Ivarsson (SD) 
föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Mariann Gustafsson (V) och Leif Svensson (V) föreslår avslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och uppfattar att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget.  

Kommunfullmäktige beslutar 
att anta preliminär tidsplan för Bökensvedsområdet, 
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att inarbeta hyresökningarna i kommunens budget i den takt som ekonomin tillåter, samt 
 
att gå vidare med inriktning på planarbete för Bökensvedsområdet enligt 
kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 oktober 2020. 

Reservation 
Mariann Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07, § 411 
Sammanställning från Workshop Bökensveds idrottsområde 26 november 2020 
Anteckningar från möte med styrgrupp Bökensved 26 oktober 2020 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 oktober 2020 
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