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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-02-20

Beslutande:

Jan-Erik Persson (S)
Christl Bengtsson (S)
Mats Arnoldsson (L)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Christer Vigren (ÖP)
Hans-Olof Höglund (MP)
Christer Akej (M)
Bo Håkansson (M)
Carl Strömberg (M)
Fredrik Ramberg (SD)
Ingmarie Jakobsen (F!)

Övriga närvarande:

Anders Åkerberg (S)
Agneta Åhlin (S)
Erik Persson (S)
Henrik Mårtensson (C)
Agne Johnsson (ÖP)
Henrik Mårtensson (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Marcus Hasselgren, va-ingenjör avlopp
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Marie Nirhem, controller
Stefan Blomqvist, projektledare VA
Annette Knutsson, nämndsekreterare
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 24

Sammanträdesprotokoll
2018-02-20

Dnr 2018/145

MKV
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 2017, § 50, att underteckna projektavtal ”Morgondagens kommunala vattenrening – en produktionsanläggning för nyttigheter (2016-1206), att efter att projektering genomförts ska en slutkostnadskalkyl upprättas, som ska bygga på redan nedlagda kostnader, inkomna anbud för utförandet, tillkommande interna kostnader samt en kostnad för oförutsedd risk om 10 % på den totala investeringskostnaden,
samt att om slutkostnaden landar på mer än 20 mnkr för Simrishamns kommun måste på
nytt frågan aktualiseras innan projektet startas avseende projektets finansiering.
Då slutkostnadskalkylen nu ligger på 30 mnkr (inkl. 10% oförutsett) kräver detta samhällsbyggnadsnämndens beslut om ombudgetering av investeringsmedel, samt vidare kommunfullmäktiges beslut avseende finansieringen.
Bakgrund/utredning
Projekt 14698 MKV:s inriktning har varit att skapa en avancerad rening, en teknisk lösning
för en långsiktigt hållbar avloppsförsörjning för Simrishamns kommun och inte en anläggning för den korta tidshorisont som forskningsprojektet är på (1 år). Genom detta fokus
kommer Simrishamns kommun medverka till ett friskare Östersjön samt skapa ett internt
kretslopp som på sikt bidrar till ett nollutsläpp främst när det gäller läkemedelsrester, men
även för andra mikroföroreningar.
Under hösten 2017 kalkylerades anläggningens investering till strax under 20 mnkr, förhoppningen var att anbuden skulle matcha detta, vilket de dock inte gjorde. Det har varit
mycket svårt att få in anbud, dessa inkom efter upprepade påtryckningar.
Slutkostnadskalkylen ligger nu på 30 mnkr (inkl. 10 % oförutsett). Nedlagda kostnader
inom projektet är hittills 9 977 tkr.
För projektet kvarstår från 2017 års investeringsbudget 10 023 tkr. Dessa medel föreslås
överföras från 2017 till 2018.
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§ 24 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-02-20

Dnr 2018/145

För resterande finansiering föreslås omprioritering inom tilldelad ram för VA på totalt
10 081 tkr, från:
- projekt 14552 Smedstorp/Hammenhög förstärkning ledningsnät: 1 992 tkr
- projekt 14559 Kommunal VA-försörjningsplan: 923 tkr
- projekt 14540 Vattenledningar: 2 166 tkr
- projekt 14512 Förstärkning Vattenlev Brösarp-Kivik: 5 000 tkr
Föreslagna omprioriteringar innebär endast en viss senareläggning av berörda projekt som
inte har upparbetat budgeterade medel för 2017 fullt ut.
Ärendet kräver omedelbar justering med anledning av anbudstiden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-03-20, § 50
Nuläge MKV, 2018-02-20
Bilaga 1. Handbok – Rening av mikroföroreningar vid avloppsreningsverk
VA-enhetens presentationer för Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-21
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-02-12
Överläggningar
Marcus Hasselgren, va-ingenjör och Stefan Blomqvist, projektledare redogör för ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Christer Akej (M): Återremiss för att ompröva projektet till följd av den kraftiga fördyring
som blivit. Att inhämta fakta och erfarenhet från andra aktörer som bedriver motsvarande
försök. Undersöka möjligheter till extern finansiering. Därefter återkomma med redovisning för ny prövning.
Mats Arnoldsson (L):Återremiss för redovisning av behandlingskostnad av vatten som
renas.
Carl-Göran Svensson (C): Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång återremiss
Ordföranden ställer förslag om återremiss mot avgörande idag och finner att nämnden beslutat avgöra ärendet idag.
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§ 24 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-02-20

Dnr 2018/145

Omröstning
Omröstning begärs på begäran av Christer Akej (M).
Beslutsgång återremissförslag
Ordföranden ställer återremissförslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat att
Christer Akejs förslag om återremiss blir motförslag.
Omröstning
Följande beslutsordning godkänns:
JA-röst för avgörande idag, i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag.
NEJ-röst för återremiss i enlighet med Christer Akejs förslag.
Omröstningsresultat
Med 6 JA-röster (Jan-Erik Persson (S), Christl Bengtsson (S), Christer Vigren (ÖP), HansOlof Höglund (MP), Ing-Marie Jacobsen (F!), Carl-Göran Svensson (C)) mot 4 NEJ-röster
(Christer Akej (M), Bo Håkansson (M), Carl Strömberg (M), Fredrik Ramberg (SD)) 1
avstår från att rösta. (Mats Arnoldsson, (L))
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Överföra kvarstående investeringsmedel från 2017 till 2018 för projekt 14698
MKV motsvarande 10 023 tkr.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Omprioritera inom tilldelad investeringsram för VA 10 081 tkr från:
- projekt 14552 Smedstorp/Hammenhög förstärkning ledningsnät: 1 992 tkr
- projekt 14559 Kommunal VA-försörjningsplan: 923 tkr
- projekt 14540 Vattenledningar: 2 166 tkr
- projekt 14512 Förstärkning Vattenlev Brösarp-Kivik: 5 000 tkr
Paragrafen justeras omedelbart.
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§ 24 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-02-20

Dnr 2018/145

Reservationer
Christer Akej (M), Bo Håkansson (M), Carl Strömberg (M) och Fredrik Ramberg (SD)
reserverar sig mot beslutet. Mats Arnoldsson (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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