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§  163 Omfördelning av medel inom ram för VA-i'nvesteringar

INLEDNING
I samband med byggnation av ny vårdcentral och nytt äldreboende inom kvarteret

Löparen, ska gatuhöjden ändras och gatan byggas om vissa delar. Innan det arbetet

genomförs finns behov av att byta ut VA—ledningar samt höja kapacitet för

dagvatten. För att slutföra projektet föreslås en omfördelning av medel inom ram för

VA-investeringar.

Beredning

Bilaga KS 2019 /151 /1, missiv — omfördelning av medel inom ram för VA-

investeringar

Föredragning av enhetschef samhällstekniska enheten, Åsa Kling.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

&  omfördela 1000000 kronor från projekt  3222  och Evelund DP (saknar

projektnummer) till projekt  3298  Östra Kvarteret Silvervallen VA.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

&  omfördela 1000000 kronor från projekt  3222  och Evelund DP (saknar

projektnummer) till projekt  3298  Östra Kvarteret Silvervallen VA.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MISSIV

Omfördelning av medel inom ram för VA-investeringar

Bakgrund

I  samband  med byggnation av ny vårdcentral och nytt äldreboende inom kvarteret

Löparen, ska gatuhöjden ändras och gatan byggas om vissa delar. Innan det arbetet

genomförs finns behov av att byta ut VA—ledningar samt höja kapacitet för

dagvatten.

Arbetet med att byta VA-ledningar påbörjades i början av maj och ska vara slutfört i

slutet av augusti. Budget för projektet var planerad i Strategiskt inspel  2020—2023

på projekt  3298  Östra Kv. Silvervallen VA.

Förutsättningar

Kapacitetshöjningen av dagvattennätet har krävt special brunnar vilket medfört att

materialkostnaden blivit 400 tkr dyrare.

Arbetet med byte av alla ledningar har tagit längre tid pga. dålig dokumentation från

när gamla ledningar byggdes, skyfall som medförde omläggning av en redan lagd

sträcka, samt brist på mättekniska resurser.

Ekonomi

Budget för  2019  till projekt  3298  Östra Kv. Silvervallen VA, är  2  500 tkr för

byggnation.

Förslag till åtgärd

Arbetet för projektet är mer än halvfärdigt och behöver slutföras varför förslag till

åtgärd är att omfördela medel från projekt  3222  TS & V-ledningar Broddbo 700 tkr

och Evelund DP (saknar projektnummer) 300 tkr. För dessa projekt saknas

bygghandlingar och arbetet kan inte genomföras under  2019.  Projekten kommer att

tas upp i Strategiskt inspel när det blir aktuellt för framtagande av bygghandlingar.

Omfördelning av medel ryms inom ramen för VA-kollektivets investeringar.
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Kommunstyrelsens förvaltning

Samhällsbyggnadskontoret

Förslag till beslut

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar,

a_tt omfördela medel från projekt 3222 och Evelund DP (saknar projektnummer) till

projekt 3298 Östra KV. Silvervallen VA.

Åsa Kling

Enhetschef Samhällstekniska


