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§ 172 Omfördelning av medel inom ram för Centralförrådet  -
investeringar

INLEDNING
I samband med en olycka förstördes en snöplog som används på lastbilar.

Samhällsbyggnadskontoret har kommit fram till att den bästa lösningen” är att

inskaffa en snöplog till lastmaskin istället för till lastbil. Det innebär att det blir
lättare att bemanna lastmaskinen då' ingen C- -behörighet krävs för att framföra den.
Fler personal har behörig för lastmaskinen. Planen' är att köpa 1n en ny eller

begagnad snöplog via omfördelning av investeringsmedel.

Beredning
Bilaå-iål KS  2019 /158/ 1, missiv

Enhetschef Kent Karlsson föredrar ärendet.

Yrkande

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att, kommunstyrelsen beslutar
&  omfördela 150 000 kronor från  8252  till  8254  för inköp av nyi första hand

begagnad snöplog.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

_aE omfördela 150 000 kronor från  8252  till  8254  för inköp av nyi första hand
begagnad snöplog.

Utdrag

kommunstyrelsen

June/fies  sign Utdragsbestyrkande
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MISSIV

Omfördelning av  medel inom  ram för C-förrådet-investeringar

Bakgrund

I  samband med olycka med snöplog till en av lastbilarna blev plogen totalförstörd.  I

samspråk med Gata /  Park så har vi kommit fram till att bästa lösningen är skaffa en

snöplog till våran stora lastmaskin  i  stället för lastbilen.

Vi får lättare att bemanna lastmaskinen än lastbilen då inget C behörighet krävs att

framföra lastmaskinen, vi har mer personal med behörighet för lastmaskinen.

Investeringsbudget för C-förrådet 8252 150 000 tkr  2019  flyttas till 8254 av det kan

130 000 tkr för anskaffande av en ny snöplog, eventuellt kan en begagnad snöplog

införskaffas för ca 50 000 tkr.

Upphandling av ny snöplog kan komma att dra ut på tiden och bli kostsam. Vi kan

även undersöka marknaden för begagnade snöplogar för att snabba på

inköpsprocessen. Eventuellt delta i auktioner för inköp av begagnad snöplog.

Förslag till beslut

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att omfördela medel från 8252 till 8254 för inköp av ny eller begagnad snöplog.

Kent Karlsson

Enhetsehef Samhällsbyggnadskontoret
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