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Plats och tid

Parken kl. 18.00–20.00

Beslutande

Helmuth Petersén (SD)
Torbjörn Karlsson (S)
Mikael Rubin (M)
Anita Persson (SD)
Anna Nordstrandh (S)
Lars Mikkelä (M)
Anders Ahvander (SÖS)
Sven Lindkvist (S)
Marianne Ohrlander (M)
Patrik Holmberg (C)
Erik Lundström (KD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Mathias Andersson (SD)
Jan Isaksson (M)
Ken Karlsson (SD)
Johnny Nilsson (S)
Bengt Andersson (SD)
Christer Dahlberg (SÖS)
Marianne Pettersson (S)
Håkan Sjöberg (M), Ordförande
Wictor Olsson (SD)
Andreas Persson (S)
Catharina Blixen-Finecke (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Mariann Sjöström (C)
Hans Norén (KD), 1:e vice ordförande
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Inger Persson (L)
Fredrik Trulsson (SD)
Ib Rundqvist (M)
Ismet Dedic (S)
Ann-Marie Flink (SÖS)
Mats Andersson (SD)
Otto von Arnold (-)
Eva Höckert (S)
Bo Jönsson (SD)
Fredrik Schlyter (M)
Lennart Höckert (S)
Ulf Carlsten (SD)
Roger Persson (M)
Layal Chidiac (S)
Thomas Malmqvist (SD)
Ola Olsson (C)
Christian Ottergren (SÖS)
Karin Jönsson (KD)
Mats Svensson (KD)
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Tjänstgörande ersättare

Anna Holst (SD)
Cecilia Dahl-Andersson (S)
Mårten Bönnemark (M)
Gunnar Hedin (M)
Tomas Tigerschiöld (MP)
Salomé San Miguel Martinez (MP)

Ersättare

Håkan Lerstorp (SD)
Magnus Isgren (SD)
Tomas Olsson (SD)
Andrzej Krugly (SD)
Eva Karlsson (SD)
Jan Lundgren (S)
Paul Lövdahl (S)
Lizian Kyreus (S)
Hans Björklund (S)
Anitha Lata (S)
Eric Samuelsson (M)
Ann Kajson Carlqvist (M)
Tom Magnusson (SÖS)
Sven Tilly (SÖS)
Thomas Nilsson (KD)
Estrid Nimåker (KD)
Kristoffer Lindstrii (L)
Lotta Belstad (L)

Övriga

Daniel Vagland, Kommunjurist
Fredrik Geijer, Kommundirektör

Justeringens plats och tid

Rådhuset

Paragrafer

1-15

Sekreterare
Daniel Vagland
Ordförande
Håkan Sjöberg (M)

Justerare

Justerares signaturer

Mathias Andersson (SD)

Hans Norén (KD)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-11

Datum då anslaget tas ned

2019-03-04

Förvaringsplats
Underskrift
Daniel Vagland

Justerares signaturer
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§ 9 Begäran om anslag med anledning av
avvikelserapport avseende om- och tillbyggnad
av Gertrudsgårdens förskola
Dnr KS 2018/951

Ärendebeskrivning
Projektet avser en utökning av Gertrudsgårdens förskola med ytterligare fyra
avdelningar. Planering och projektering för om- och tillbyggnaden till
Gertrudsgårdens förskola påbörjades under hösten 2016 och byggentreprenaden har
därefter handlats upp och produktion pågår.
Kommunfullmäktige beslöt 2017-09-25 § 186 att som en totalram anvisa 53.000
tkr för projektet till servicenämndens investeringsplan åren 2018-2020 och att anslå
totalt 1.400 tkr för projektet till bildningsnämndens investeringsplan år 2018 för
inköp av utrustning och inventarier. Vidare att kompensera bildningsnämnden för
ökad driftkostnad inom måltidsverksamheten med 405 tkr from år 2019 och att
hänvisa bildningsnämndens ökade driftskostnader i övrigt till budgetberedning
2018. Slutligen att uppdra åt servicenämnden att återkomma med slutredovisning
av verkställt beslut i samband med bokslut 2020.
Bildningsnämnden beslutade 2018-11-14 § 153 mot bakgrund av en inkommen
avvikelserapport ifrån serviceförvaltningen angående den pågående om- och
tillbyggnaden av Gertrudsgårdens förskola, att hos kommunfullmäktige begära
anslag om ytterligare 435 tkr årligen till bildningsnämndens driftbudget på grund
av merkostnader för sanering och andra åtgärder samt att skicka beslutet för
kännedom till servicenämnden.
Mot bakgrund av samma avvikelserapport 2018-11-12 beslöt servicenämnden
2018-12-04 § 86 att föreslå kommunfullmäktige att notera avvikelserapport samt
att anslå investeringsmedel om 9 mnkr för projektets genomförande.

Beredning
I samband med projektering inför utökning av Gertrudsgårdens förskola utfördes
markundersökningar avseende geologiska förutsättningar och markföroreningar.
Dessa indikerade fläckvis förorenade jordmassor och saneringskostnader
uppskattades till ca. 1,5 mnkr. Våren 2018 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden
att förelägga Servicenämnden att avhjälpande åtgärder (marksanering) ska
genomföras till en kvalitetsnivå som motsvarar naturvårdsverkets allmänna
bedömningsgrunder för känslig mark-användning (KM-nivå). Sanering av samtliga
massor inom fastigheten har därefter utförts. Utökad sanering har utöver
merkostnader för utbyte av jordmassor även inneburit merkostnader för utbyte av
lekutrustning, om och nyanläggning av markytor etc. Total merkostnad för
tillkommande åtgärder är 9 mnkr. Enligt uppgift ifrån serviceförvaltningen 201812-11 så utgör saneringskostnaderna av mark totalt 7,6 mnkr.
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Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-09 att saneringskostnaderna för mark 7.641
tkr kostnadsföres under 2018 inom servicenämndens driftbudget vilket täckes av
motsvarande tilläggsanslag genom omdisponering ifrån kommunstyrelsen anslag
för oförutsedda behov.

Yrkande
Patrik Holmberg (C), med instämmande av Cecilia Dahl-Andersson (S), Anders
Ahvander (SÖS) och Anna Nordstrandh (S), yrkar att utöka budgetramen med 435
000 kr årligen till bildningsnämndens driftbudget på grund av merkostnader
avseende Gertrudsgårdens renovering, samt att summan hanteras med motsvarande
minskning av resultatet.
Mikael Rubin (M) yrkar avslag på Patrik Holmberg (C) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger dels kommunstyrelsens förslag,
dels Patrik Holmberg (C) ändringsyrkande.
Ordföranden ställer att-sats 2 och 3 under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller att-sats 2 och 3 enligt liggande förslag.
Ordföranden ställer sedan att-sats 1 i enlighet med kommunstyrelsens förslag under
proposition mot Patrik Holmberg (C) ändringsyrkande och förklarar sig finna att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.

Omröstning
Voteringsproposition
”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, Den som bifaller Patrik
Holmberg (C) förslag röstar nej.”
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 27 ja-röster och 24 nej-röster
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Voteringslista nr. 1, se bilaga.
Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Söderslättspartiet, Socialdemokraterna och
Otto von Arnold (-) anmäler reservation.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att investeringsutgifterna för utbyte av lekutrustning, om och nyanläggning av
markytor etc. 1.233 tkr får finansieras via servicenämndens investeringsram,
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att kvarvarande kostnadsökning inom driftbudgeten för bildningsnämnden ej skall
kompenseras med tilläggsanslag, samt
att uppdra åt teknisk servicenämnden och bildningsnämnden att återkomma till
kommunfullmäktige med slutredovisning av projektet i samband med bokslut
2020.

Justerares signaturer
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