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Byggnation av vattenverk i Vaggeryd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsmedelen med
13,5 Mkr under 2018 inom affärsdrivande verksamhet vatten- och
avlopp för byggnation av nytt vattenverk i Vaggeryd med järn- och
manganavskiljning.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda och belysa ärendets
hantering. Både internt i tekniska förvaltningen och externt mot
berörda konsulter och annan expertis.
Syftet är att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet och att
politiken i ett tidigare skede får rätt underlag för ställningstagande.
I uppdraget till kommundirektör ingår också att till
kommunstyrelsen återkomma med förslag för att undvika liknande
avvikelser i framtiden.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Upphandlingen av nytt vattenverk i Vaggeryd med järn- och
manganavskiljning befinner sig i tilldelningsskede där inkomna handlingar
är under sekretess. Del av upphandlingen har övergått i förhandlad
upphandling som är genomförd. Projektet har under hanteringen fördyrats
och det kan konstateras medelsbrist för att genomföra byggnationen.
Tekniska utskottet kan inte tilldela och bygga vattenverket utan att begär
erforderliga medel. Vattenverket är en förutsättning för att säkerställa
vattenkvaliteten.
En utökad investeringsram motsvarande begäran 13,5 Mkr påverka Vataxan med ca 2 procent i 2019 års taxa, alternativ 1. En utökad
investeringsram motsvarande begäran 10 Mkr påverka Va-taxan med ca 1,6
procent i 2019 års taxa, alternativ 2.
Förslag vid sammanträdet
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta i
enlighet med alternativ 1 i tekniska utskottets förslag, med följande tillägg:
forts.
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Kommundirektören ges i uppdrag att utreda och belysa ärendets hantering.
Både internt i tekniska förvaltningen och externt mot berörda konsulter och
annan expertis.
Syftet är att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet och att politiken i
ett tidigare skede får rätt underlag för ställningstagande.
I uppdraget till kommundirektör ingår också att till kommunstyrelsen
återkomma med förslag för att undvika liknande avvikelser i framtiden.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Magnus Ljunggren, teknisk chef, och Jonathan Rosenquist, VA-chef,
redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras ingående och flera ledamöter uttalar sig.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt tekniska
kontorets alternativ 1, med ordförandes förslag till tillägg och finner
förslaget antaget.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-08-01
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