SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)
Kommunstyrelsen
2019-06-05

Plats och tid

Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 10.00-16.10
Ajournerat kl. 12.40-13.00,14.30-14.40, 14.55-15.05
Del av ordinarie sammanträde vid samma tid

Beslutande
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Lisa Dahlberg
Peter Landgren
Anita Lomander
Christopher Thorsson
Leif Sternfeldt
Stefan Brunander
Lena Ferm Hansson
Niklas Herneryd
Tomas Johansson
Tomas Ekberg
Ann Iberius Orrvik tjänstgör för Anders Lindahl
Lennart Svensson tjänstgör för Mattias Krantz
Glenn Glansin
Arthur Thiry
Lars-Inge Andersson tjänstgör för Elise Arnell
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Ej tjänstgörande ersättare
Gunnar Nilsson
Efkan Üstündag
Arvid Eklund
Jessica Rodén
Pontus Johansson
Gisella Olsson
Pär-Erik Johansson
Jarl Krüger

Övriga närvarande

Tjänstemän
Mats Lilienberg, kommundirektör
Henrik Yrlid, kommunsekreterare
Karin Hydén, ekonomichef
Kristian Johansson, ekonom
Magnus Palm, förvaltningschef

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(8)
Kommunstyrelsen
2019-06-05

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Underskrifter Sekreterare

Tomas Johansson
Kommunledningskontoret, kommunhuset i direkt anslutning
till sammanträdet
§§ 112–113
Henrik Yrlid

Ordförande
Lisa Dahlberg
Justerande
Tomas Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsen §§ 112–113

Sammanträdesdatum

2019-06-05

Datum för anslags
uppsättande

2019-06-07

Datum för anslags
nedtagande

2019-07-01

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift
Henrik Yrlid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Utökad investeringsram för om- och tillbyggnad Horredshallen

§ 112

Begäran om igångsättningstillstånd, utökad budget samt
medfinansieringsavtal för GCM-väg och överföringsledning
Skene-Berghem

§ 113

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 112/2019

Dnr 2019–358 042

Utökad investeringsram för om- och tillbyggnad Horredshallen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar ge teknik- och servicenämnden förnyat
igångsättningstillstånd för investeringsprojektet om- och tillbyggnad av
Horredshallen under förutsättning att kommunfullmäktige utökar
projektets investeringsbudget med 6 mnkr till 26,25 mnkr.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka
investeringsbudgeten för projektet till 26,25 mnkr.
2. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att beakta investeringens driftkostnadseffekter i kommande budgetprocess.
3. Teknik- och servicenämnden uppmanas att vid slutredovisningen av
projektet särskilt redovisa hur kostnaderna och utgifterna fördelats på
driftunderhåll, investeringsunderhåll, om- och tillbyggnad.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet
Teknik- och servicenämnden har efter genomförd upphandling konstaterat att investeringsutgiften för projektet om- och tillbyggnad av Horredshallen blir 6 mnkr högre än
den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten. Nämnden har därför begärt en utökning av investeringsbudgeten (tsn 2019-05-16 § 73) med 6 mnkr till totalt
26,25 mnkr. Samtidigt begär nämnden ett förnyat igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 23 maj 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 juni 2019 § 157 och
föreslår följande:
- Kommunstyrelsen beslutar ge teknik- och servicenämnden förnyat
igångsättningstillstånd för investeringsprojektet om- och tillbyggnad av
Horredshallen under förutsättning att kommunfullmäktige utökar projektets
investeringsbudget med 6 mnkr till 26,25 mnkr.
- Kommunstyrelsen uppmanar teknik- och servicenämnden att vid slutredovisningen
av projektet särskilt redovisa hur kostnaderna och utgifterna fördelats på
driftunderhåll, investeringsunderhåll, om- och tillbyggnad.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten för
projektet till 26,25 mnkr.
- Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att beakta investeringens
driftkostnadseffekter i kommande budgetprocess.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dagens sammanträde
Förvaltningschef Magnus Palm och ekonomichef Karin Hydén redogör för
ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut
Lisa Dahlberg (S) yrkar följande:
Kommunfullmäktige beslutar att:
Teknik- och servicenämnden uppmanas att vid slutredovisningen av
projektet särskilt redovisa hur kostnaderna och utgifterna fördelats på drift
underhåll, investeringsunderhåll, om- och tillbyggnad.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag och finner att så sker.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Lisa Dahlbergs (S)
yrkande och finner att så sker.

Beslutet expedieras till
Teknik- och servicenämnden

_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 113/2019

Dnr 2019–358 042

Begäran om igångsättningstillstånd, utökad budget samt
medfinansieringsavtal för GCM-väg och överföringsledning SkeneBerghem
Kommunstyrelsens beslut
1. Teknik- och servicenämnden ges igångsättningstillstånd för projekten:
13701 Överföringsledning Skene - Berghem och 13373 GCM-väg Berghem-Skene.
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar
nödvändiga beslut om investeringsbudget samt medfinansierings- och
samverkansavtal.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projektet 13701
Överföringsledning Skene – Berghem utökas med 6,5 mnkr till totalt 20,7
mnkr.
2. Medfinansierings- och samverkansavtalet med Trafikverket godkänns.
3. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna medfinansierings-och
samverkans-avtalet med Trafikverket för GCM-väg Skene – Berghem och
överföringsledning. Be-räknade framtida utgifter (3,6 mnkr) relaterade till
avtalet kostnadsförs 2019 under gemensamma verksamheter.
4. Kommunfullmäktige noterar projekttotalen 8,2 mnkr för GCM-väg Skene –
Berghem. Projektet finansieras inom teknik- och servicenämndens investeringsram för GCM-vägar och slutredovisas efter färdigställande.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet
Teknik- och servicenämnden har i § 61/2019 ansökt om igångsättningstillstånd och
utökad investeringsbudget om 6,5 mnkr till 20,7 mnkr för att genomföra projektet
överföringsledning Skene - Berghem.
I samma paragraf har teknik- och servicenämnden även begärt igångsättningstillstånd
och fastställande av projekttotalen 8,3 mnkr för en gång-, cykel-, och mopedväg
(GCM).
I samband med byggnationen av GCM-vägen och överföringsledningen krävs vissa åtgärder med anledning av placeringen vid sidan av järnvägen. Det handlar om byggnation av ett panelstängsel och en ny plankorsning i Berghem. Ett medfinansieringsoch samverkansavtal med Trafikverket behöver ingås för att reglera ansvarsfördelningen och parternas ekonomiska åtaganden. För avtalets giltighet behöver det undertecknas av parterna senast den 30 juni 2019 och åtgärderna påbörjas senast den 31
december 2022.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 22 maj 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 juni 2019 § 158 och föreslår följande:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige fattar nödvändiga beslut om investeringsbudget samt medfinansierings- och samverkansavtal:
Teknik- och servicenämnden ges igångsättningstillstånd för projekten: 13701 Överföringsledning Skene - Berghem och 13373 GCM-väg Berghem-Skene.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projektet 13701 Överföringsledning Skene – Berghem utökas med 6,5 mnkr till totalt 20,7 mnkr.
Medfinansierings- och samverkansavtalet med Trafikverket godkänns.
Kommundirektören får i uppdrag att underteckna medfinansierings-och samverkansavtalet med Trafikverket för GCM-väg Skene – Berghem och överföringsledning. Beräknade framtida utgifter (3,6 mnkr) relaterade till avtalet kostnadsförs 2019 under
gemensamma verksamheter.
Kommunfullmäktige noterar projekttotalen 8,2 mnkr för GCM-väg Skene – Berghem.
Projektet finansieras inom teknik- och servicenämndens investeringsram för GCMvägar och slutredovisas efter färdigställande.

Dagens sammanträde
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag och finner att så sker.

Beslutet expedieras till
Teknik- och servicenämnden

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

