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Omfördelning av medel inom ram för VA—investeringar för
anläggning av ledningar i Jakobsbergsgatan

INLEDNING

Samhällstekniska enheten har efter att Detaljplan 201  5/832  ~  Jakobsbergstan 5
vunnit laga kraft projekterat etapp 1  och  2  för omläggningar av ledningar. De

befintliga va—ledningarna i Jakobsbergsgatan byggdes år  1945  och deras tekniska
livslängd har passerat. Det finns driftstörningar och ledningarna har kapacitetsbrist.

Beredning

Bilaga KS  2019/238/1, missiv

Föredragning av projektsamordnare Andreas Gärdqvist.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela  1  300 000 kronor från projekt  3261  Omläggning ledningar f.d.

samlingskonto VA-sanering till projekt  3280  Jakobsbergsgatan.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

at; omfördela  1  300 000 kronor från projekt  3261  Omläggning ledningarfd.
samlingskonto VA-Sanering till projekt  3280  Jakobsbergsgatan.

 

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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MISSIV

Omfördelning av medel inom ram för VA-investeringar för

omläggning av ledningar i Jakobsbergsgatan

Bakgrund

Samhällstekniska enheten har efter att Detaljplan  2015/832  —]akob5bergsgatan  5

vunnit laga kraft projekterat etapp 1  och 2 för omläggning av ledningar

De befintliga va-ledningarna i Jakobsbergsgatan byggdes år  1945  och deras tekniska

livslängd har passerat. Det finns driftstörningar. Ledningar har kapacitetsbrist.

Etapp 1  Ledningssträckan byggdes  2017, etapp 2  återstår att byggas.
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Förslag till åtgärd

Förslaget är att bygga etapp 2  så samtliga Va—ledningar i Jakobsbergsgatan är i gott

skick med erforderlig kapacitet.

Ekonomi

Översiktlig kostnadsbedömning för genomförandet är  1300  000 kr under  2019.
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Kommunstyrelsens förvaltning

Samhällsbyggnadskontoret

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar,

att omfördela  1  300 000 kr från projekt 3261Omläggning ledningarfd.

samlingskonto VA—sanering till projekt  3280  Jakobsbergsgatan.

Åsa Kling

Enhetschef Samhällstekniska


