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Återrapportering - Genomlysning investeringsprojekt (KS 2019/216)
Beslut




Kommundirektören får i uppdrag att redovisa de övriga sju identifierade
investeringsprojekten i slutet av januari
Utredning av ansvarsfrågan avvaktas med tills alla investeringsprojekten redovisats
Styrgruppen för större investeringar utökas med personal och politiker från tekniska
nämnden

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Utredningsuppdraget som kommunstyrelsen beslutade 2019-11-06, § 208 gäller.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 2019-11-06, § 208 kommunstyrelsens presidium tillsammans med
kommundirektören i uppdrag att göra en genomgång och sammanställning av pågående och
avslutade investeringsprojekt samt att tydliggöra skäl till avvikelser, hur hanteringen sett ut
och utreda ansvarsfrågan. I uppdraget ingår också att lägga förslag på framtida styrning av
investeringsprojekt.
Kommundirektören presenterar investeringsprojekt som ska redovisas:
 AME-ombyggnad
 Åvikens förskola
 Hjortsjöskolan 7-9
 Fågelforsskolan 7-9
 Bullerbyns förskola
 Ombyggnad Hasseln
 Slättens förskola
 Hjortsjöskolan, kök och övningsbyggnad
 Storgatan/Götaforsvägen
 Valdshultsvägen
Av de 10 projekten redovisar kommundirektören en sammanställning av Bullerbyns förskola,
Åvikens förskola och Slättens förskola.

Yrkanden
Kenth Williamsson (S) föreslår följande:
Beslut att utreda varför det har blivit ett så högt prognostiserat överskridande i
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investeringsbudgeten och när de pågående projekten kunnat säkerställas så ska detta
omgående flyttas tillbaka till tekniska nämnden, då det är deras ansvarsområde. Resultatet ska
därefter redovisas till kommunstyrelsen. Styrgruppen för större investeringar ska även bestå
av personal och politiker från tekniska nämnden, lämpligtvis tre ledamöter från
kommunstyrelsen och tre ledamöter från tekniska nämnden. På så sätt har kommunstyrelsen
utövat sitt uppsiktsansvar samtidigt som man inte övertagit tekniska nämndens roll.

Propositionsordning
Efter diskussion konstaterar ordförande att arbetsutskottet är eniga om att
 kommundirektören får i uppdrag att redovisa de övriga sju identifierade
investeringsprojekten i slutet av januari
 avvakta utredning av ansvarsfrågan tills alla investeringsprojekten redovisats
 styrgruppen för större investeringar utökas med personal och politiker från tekniska
nämnden
Härefter ställer ordförande frågan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Kenth Williamssons
förslag, att utredningen varför det har blivit så högt prognostiserat överskridande i
investeringsbudgeten och när de pågående projekten kunnat säkerställas så ska detta
omgående flyttas tillbaka till tekniska nämnden, och finner att arbetsutskottet avslår det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Page 2 of 2

