SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2017-05-17

§ 90
KS 238/17

Begäran om omprioritering av budgetmedel för tekniska nämnden
Justering av budgetpost 61 Ågatans pumpstation
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om en ökning av budgetpost 61 Ågatans pumpstation från 10 till
20 miljoner för år 2017, genom tidigareläggning av projektmedel för 2018.
Ärendet
Budgetposten 61- Ågatans pumpstation avser byggnation av en ny avloppspumpstation vid
Ågatan, ett projekt som startade 2015. Pumpstationen ersätter den befintliga som är
huvudpumpstation för Mölndal.
Genomförandet av det pågående fleråriga projektet behöver en tidigareläggning av medel
enligt beslutad budget/plan för period 2017-2019 som ligger på 2018. Tidigareläggningen
medför att pumpstationen kan tas i drift under 2017.
Genomförandet av projektet har effektiviserat genom att färdigställa hela anläggningen i
pågående entreprenad. Den befintliga anläggningen är i akut dåligt skick och projektet har
gett möjlighet att färdigställa den nya anläggningen i år. Det innebär att staden undviker risker
med bräddning av stora mängder avloppsvatten i Mölndalsån samt kostsamma tillfälliga
reparationer av den gamla pumpstationen.
Budgetpost 61 på 10 miljoner kronor behöver utökas till 20 miljoner kronor 2017. Posten 61
utgår för planåret 2018.
Ärendets behandling
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2017.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om en ökning av budgetpost 61 Ågatans pumpstation från 10 till
20 miljoner för år 2017, genom tidigareläggning av projektmedel för 2018.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt tekniska förvaltningens förslag och
finner att så sker.
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Justering av budgetpost 61, Ågatans pumpstation
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om en ökning av budgetpost 61 Ågatans pumpstation från 10 till
20 miljoner för år 2017, genom tidigareläggning av projektmedel från 2018.
Ärendet
Budgetposten 61- Ågatans pumpstation avser byggnation av en ny avloppspumpstation vid
Ågatan, ett projekt som startade 2015. Pumpstationen ersätter den befintliga som är
huvudpumpstation för Mölndal.
Genomförandet av det pågående fleråriga projektet behöver en tidigareläggning av medel
enligt beslutad budget/plan för period 2017-2019 som ligger på 2018. Tidigareläggningen
medför att pumpstationen kan tas i drift under 2017.
Genomförandet av projektet har effektiviserat genom att färdigställa hela anläggningen i
pågående entreprenad. Den befintliga anläggningen är i akut dåligt skick och projektet har
gett möjlighet att färdigställa den nya anläggningen i år. Det innebär att staden undviker risker
med bräddning av stora mängder avloppsvatten i Mölndalsån samt kostsamma tillfälliga
reparationer av den gamla pumpstationen.
Budgetpost 61 på 10 miljoner kronor behöver utökas till 20 miljoner kronor 2017. Posten 61
utgår i planåret 2018.
Bedömning
Projektet är viktigt ur många olika perspektiv, genom tidigareläggningen så kan anläggningen
driftsättas under 2017 vilket har flera fördelar ur driftekonomi, avlopps- och miljösynpunkt.
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