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Beslutande Ronald Hagbert (M) 
Peter Hemlin (M) 
Håkan Hansson (L) 
Nils Olof Bengtson (M) 
Roland Mattsson (M) 
Mikael Sternemar (L), Ordförande 
Olof Börjesson (C) 
Ola Strand (KD)  
 

Britt Wall (S) 
Lars-Erik Knutsson (S) 
Birgitta Albertsson (S) 
Hilbert Eliasson (S) 
Ewa Ryberg (V) 

Närvarande 
ersättare 

Stig-Arne Helmersson (C) 
 

Annica Erlandsson (S) 
Owe Karlsson (S) 
Bengt Sörensson (S)  
Tina Ehn (MP) 
 

Insynsplats 
 
-  

 

 
Övriga deltagare 

 
Maria Vikingsson, kommunchef 
Eveline Savik, samhällsbyggnadschef 
 

 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 

Justerare Britt Wall (S) 
 

Justering Protokollet justeras omedelbart 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Mikael Sternemar   
Justerare    

 Britt Wall   
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-10 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-11-11 – 2016-12-03. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ann-Marie Hermansson  
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KS § 196  

Beslut om godkännande av utsänd kallelse 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kallelseförfarandet. 
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KS § 197   KA 2016/929 

Igångsättningstillstånd och omfördelning av investeringsmedel "Ny 
Intagningsledning Tåsteröd" 

Sammanfattning 

VA-avdelningen har i investeringsbudgeten för 2016 avsatta medel (1,2 miljoner) för att anlägga en 
ny intagningsledning i Tåsteröd. Den gamla är original från när intagningsledningen byggdes 1963.  
Tekniska avdelningen har annonserat förfrågan och nu öppnat de tre inkomna anbuden enligt 
kommunens inköpspolicy och ser att hittills tilldelade investeringsmedel inte räcker. Vid äskande 
om investeringsmedel är det ibland svårt att beräkna kostnaderna. I detta fall trodde man inte att 
kostnaderna skulle bli så höga som anbuden visade sig vara. De tre anbuden är jämbördiga och 
kostnadsspridningen acceptabel.  
 
Kommunen behöver omfördela 2 miljoner kronor från projekt 0901 "överföringsledning Malmön- 
Omholmen" till projekt 0902 "intagningsledning Tåsteröd".  
Projekt 0901 är i slutfasen och kommunen beräknar att investeringsmedlen räcker till både 
slutförande och omfördelning. 
 
Samtidigt med detta ansöks om igångsättningstillstånd för investeringen som är på totalt 3,2 
miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

VA- och anläggningschefs tjänsteutlåtande 2016-10-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-02 § 190 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Britt Wall (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) och Britt Walls (S) förslag och finner att 
kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar igångsättningstillstånd för projekt 0902 intagningsledning 
Tåsteröd under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner omfördelning av investeringsmedel. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner omfördelning av 2 miljoner kronor i investeringsmedel från projekt 
0901 "Överföringsledning Malmön-Omholmen till 0902 Intagningsledning Tåsteröd. 
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Forts. KS § 197 

 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 


	Insynsplats
	Innehållsförteckning
	KS § 196
	Beslut om godkännande av utsänd kallelse
	Kommunstyrelsens beslut
	KS § 197   KA 2016/929

	Igångsättningstillstånd och omfördelning av investeringsmedel "Ny Intagningsledning Tåsteröd"
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	Kommunstyrelsens beslut
	Forts. KS § 197
	Skickas till


