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Kommunfullmäktige

Mötesdatum

2014-06-23

Plats och tid

Parken, Trelleborg kl. 14.00 - 18.55

Beslutande

Catherine Persson (S)
Ulf Bingsgård (M)
Per Klarberg (SD)
Sven Lindkvist (S) , Jävig i § 146. Ersätts av Ben Benrabah (S).
Terezija Macas (S)
Lars Mikkelä (M)
Leif Roos (SD)
Nils-Gunnar Snygg (S)
Jan Isaksson (M)
Gunn Nilsson (S)
Nils Svensson (M)
Helmuth Petersén (SD)
Johnny Nilsson (S) , Ledamot t o m § 147. Går kl. 18.00. Ersätts av
Solveig Lundgren (S).
Göran Gärtner (M)
Marianne Pettersson (S) , Jävig i § 146. Ersätts av Kerry Johansson
(S).
Lars-Olof Flink (SÖS)
Jan Larsson (SD)
Åke Svensson (KD)
Lizian Kyreus (S)
Marianne Ohrlander (M)
Patrik Holmberg (C)
Alf Hansson (S)
Gerd Klein (S) , Jävig i § 146. Ersätts av Solveig Lundgren (S).
Mikael Rubin (M)
Tommy Hedin (SD)
Sten Björk (S)
Susana Apostolovska (M)
Bertil Larsson (SÖS)
Anita Persson (SD) , Jävig i § 146. Ersätts av Mattias Holst (SD).
Anitha Lata (S)
Lars-Erik Nilsson (S)
Eric Samuelson (M)
Tina Järvenpää (FP)
Gunnar Hedin (M)
Birgitta Sandblom Anna Karolji (S)
Gunnar Grafström (M)

Tjänstgörande ersättare

Håkan Sjöberg (M), Jävig i §§ 135, 136 och 140. Ersättare saknas för
(M).
Staffan Svensson (M), Jävig i § 146. Ersättare saknas för (M).
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Mårten Bönnemark (M), Jävig i § 146. Ersättare saknas för (M).
Lars Edward Fränngård (M)
Linda Strandfjäll (M)
Jan-Eric Anselmsson (C)
Henrik Silfverstolpe (FP), Jävig i § 146. Ersätts av Inger Persson
(FP).
Mats Svensson (KD)
Thomas Westman (S)
Kerstin Fredriksson (S)
Stefan Larsson (S)
Anders Svensson (MP)
Tomas Tigerschiöld (MP)
Anita Dewár (SD)
Ersättare

Inger Persson (FP), Ersättare t o m § 146. Går kl. 18.15.
Sonny Hilding (KD)
Solveig Lundgren (S)
Ben Benrabah (-)
Kerry Johanson (S)
Monica Nordblad (S)
Mattias Holst (SD)

Övriga

Jonas Rosenkvist Kommunledningsförvaltningen
Jonny Sjöstedt Kommunledningskontoret
Stefan Westling-Didrik Kommunsekreterare

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret
den 27 juni kl. 09.00

Paragrafer

§§ 133 - 153

Sekreterare
Jonny Sjöstedt
Ordförande
Åke Svensson (KD)
Justerare
Gunn Nilsson (S)

Henrik Silfverstolpe (FP)
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Anslag/Bevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Kommunfullmäktige den 201406-23
Datum för anslags uppsättande

2014-06-30

Datum för anslags nedtagande

2014-07-22

Förvaringsplats

Kommunledningskontoret

Underskrift
Stefan Didrik

3 (5)

TRELLEBORGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Protokollutdrag

4 (5)

Datum

2014-06-23

§134 Landsbygdsprojekt med
tillkommande VA-investeringar inom norra
kommundelarna under 2014-2016
Dnr KS 2014/342

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden hemställer i skrivelse att kommunfullmäktige beslutat
att få utföra landsbygdsprojekt i den genomförandetakt som tidigare beslutats
genom att 9 landsbygdsprojekt i den norra kommundelen med tillhörande
driftseffektiviseringar genomförs under perioden 2014-2016,
att tidigare beviljade medel för ombyggnad i alstads vattenverk får
disponeras,
att anslå 13 500 000 kronor för 2014, 14 250 000 kronor 2015 och 9 500 000
kronor 2016 för utbyggnad av 9 landsbygdsprojekt och överföringsledningar
med tillhörande effektiviseringsåtgärder,
att de ökade drift- och kapitaliseringskostnader som uppkommer med
anledning av projektens genomförande ska finansieras genom VA-taxan, samt
att redovisning till kommunfullmäktige ska ske i samband med årsanalysen
2016, samt
att verka för samförläggning med Trelleborgs Bredbands optifiber.
Under 2014-18 planeras relativt omfattande vatten- och avloppsinvesteringar
inom de norra kommundelarna, genom utbyggnad av landsbygdsprojekt med
tillhörande behov av kapacitetshöjningar i berörda reningsverk och
vattenverk samt ombyggnad av reningsverk som har otillräcklig reningseffekt.
Den nuvarande planeringen av landsbygdsprojekten, inom de norra
kommunderna, har utgått ifrån att reningsverket i Alstad och Fru Alstad samt
vattenverket i Alstad skall finnas kvar.

Beredning
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att notera att VA-planen för Trelleborgs kommun för närvarande är föremål
för remissbehandling. Kommunstyrelsen förutsätter att landsbygdprojektet
inte står i strid med denna, utan integreras med densamma. Kommunstyrelsen
ser också behovet av en långsiktig plan för VA-taxans utveckling.
att uppdra åt tekniska nämnden att utföra landsbygdsprojekt genom att 9
landsbygdsprojekt i den norra kommundelen med tillhörande
drifteffektiviseringar genomförs under perioden 2014-2016
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att anslå 13 500 000 kronor till tekniska nämndens investeringsbudget 2014.
14 250 000 kronor 2015 samt 9 500 000 kronor 2016
att omdisponera beviljade medel för ombyggnad i Alstads vattenverk till
landsbygdprojektet
att finansiera investeringen inom befintlig låneram enligt Budget 2014 med
flerårsplan 2015-2016
att de ökade drift- och kapitalkostnaderna finansieras inom genom VA-taxan
att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med återredovisning av
verkställt beslut i samband med bokslut 2016

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera att VA-planen för Trelleborgs kommun för närvarande är föremål
för remissbehandling. Kommunstyrelsen förutsätter att landsbygdprojektet
inte står i strid med denna, utan integreras med densamma. Kommunstyrelsen
ser också behovet av en långsiktig plan för VA-taxans utveckling.
att uppdra åt tekniska nämnden att utföra landsbygdsprojekt genom att 9
landsbygdsprojekt i den norra kommundelen med tillhörande
drifteffektiviseringar genomförs under perioden 2014-2016
att anslå 13 500 000 kronor till tekniska nämndens investeringsbudget 2014.
14 250 000 kronor 2015 samt 9 500 000 kronor 2016
att omdisponera beviljade medel för ombyggnad i Alstads vattenverk till
landsbygdprojektet
att finansiera investeringen inom befintlig låneram enligt Budget 2014 med
flerårsplan 2015-2016
att de ökade drift- och kapitalkostnaderna finansieras inom genom VA-taxan
att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med återredovisning av
verkställt beslut i samband med bokslut 2016

Skickas till
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
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