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Dnr 2018/001096 -041 

Omfördelningar inom investeringsbudget för VA 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för befintlig investeringsbudget för VA-verksamheten föreslår 

förvaltningen att en del omfördelningar görs.     

Beslutsunderlag 

Beslutad investeringsbudget för 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad 2 augusti 2018.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Följande omfördelningar i investeringsbudgeten för 2018, godkänns. 

Från  Till   Belopp 

VA-anslutningar och  VA-utbyggnad Strandskogen 8 000 tkr 

kommunens byar   

Segerstads reningsverk Degerhamns arv -ombyggnad 3 000 tkr 

Anslutning Saxnäs,  Etapp 4 Dörby  1 000 tkr 

Porkärr m.fl  
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Omfördelningar inom investeringsbudget för VA 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för befintlig investeringsbudget för VA-verksamheten föreslår 

förvaltningen att en del omfördelningar görs. 

Beslutsunderlag 

Beslutad investeringsbudget för 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad 2 augusti 2018. 

Överväganden 

Då vi har lagt ett projekt i Strandskogen om utbyggnad av 

verksamhetsområdet har vi ansett att beslutade summor för VA-anslutningar 

och Kommunens byar är rätt pengar att flytta över till det. Projekten VA-

anslutningar och Kommunens byar har varit tillägnat liknande projekt som 

Strandskogen fast i mindre skala där det inte skapats ett projekt för varje 

utbyggnad. 

Då vi ej har för avsikt att i år göra en större investering i Segerstad 

reningsverk har vi ansett att pengarna kommer mer till pass i Degerhamn då 

vi byggt överföringsledningarna klara mellan Degerhamn och Grönhögen. 

Ombyggnaden står i att bygga om från reningsverk till pumpstation. 

Vi kommer att påbörja en upphandling av projektör för anslutningarna 

Saxnäs mfl till hösten. Under samma tid görs en projektering av Dörby-

Dörby malm som vi har budgeterat under 2019 då skulle vi kunna använda 

dessa pengar i år till denna projektering.  

§ 2-Överväganden 

Förslaget till beslut har tagit hänsyn till perspektiven men påverkas inte. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Följande omfördelningar i investeringsbudgeten för 2018, godkänns. 

Från  Till   Belopp 

VA-anslutningar och  VA-utbyggnad Strandskogen 8 000 tkr 

kommunens byar   

Segerstads reningsverk Degerhamns arv –ombyggnad 3 000 tkr 

Anslutning Saxnäs,  Etapp 4 Dörby  1 000 tkr 

Porkärr m.fl  
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Daniel Jonsson 

Teknisk chef 

Billy Gidö 

Projektledare  

Fattat beslut expedieras till: 
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