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KS 2017/537

Kommunstyrelsen

Slutredovisning av investeringsprojekt,
erosionshotade ledningar Smyge strandväg
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2017, § 133, att bevilja dåvarande tekniska
nämnden 12 mnkr i investeringsanslag för flytt och förnyelse av spill och
vattenledningsnät. Anslaget avsåg ledningsnätet vid Smyge strandväg som till följd
av högvatten blivit akut att åtgärda.
Tekniska servicenämnden har i mars 2020, § 33, beslutat att till kommunstyrelsen
översända en slutredovisning av projektet. Slutredovisningen visar att utgifterna
uppgått till 15,2 mnkr. Då bör noteras att åtgärder norr om Smyge strandväg till ett
beräknat belopp på 1,5 mnkr inte har utförts. För de delar som har utförts är således
överskridandet 4,7 mnkr, vilket motsvarar 39 procent av anslagna medel. Som
förklaringar till överskridandet anges att utförandet var mer komplicerat och att
förutsättningarna var annorlunda än förväntat. Därtill uppkom en merkostnad i
form av reservkraft till pumpstation.
Att alla förutsättningarna inte alltid kan vara helt klara inför genomförandet av ett
investeringsprojekt av nu aktuellt slag kan i och för sig vara fallet. Men samtidigt
är avvikelsen så pass stor att kommunledningsförvaltningen anser att det bör finnas
möjlighet till säkrare kalkyler inför beslut om anslag till investeringsprojekt.
Kommunledningskontoret anser att teknisk servicenämnden bör ges i uppdrag att
återkomma med utförligare förklaringar till överskridandet, det vill säga
information om vad som orsakat fördyringen. Först därefter bör kommunstyrelsen
behandla frågan om att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tekniska serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-17
Tekniska servicenämndens protokoll, § 33 2020-03-11
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-29 (denna skrivelse)
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att uppdra åt teknisk servicenämnd att senast i december 2020 återkomma till
kommunstyrelsen med kompletterande information om orsakerna till
överskridandet.

Beslutet skickas till
Tekniska servicenämnden
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling

Ärendet

