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Genomförande av projekt Granitvägen
§ 48

Diarienummer KSM-2021-110.315

Kommunfullmäktiges beslut
−

Ärendet återremitteras, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras
med en mer noggrann redogörelse för de poster som ökat från tidigare
kalkyler.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400).
Detaljplan för Granitvägen antogs av kommunfullmäktige i januari 2019 och
möjliggör byggnation av cirka 430 stycken bostäder samt ett nytt
allaktivitetshus. Kommunen ska bygga ut infrastrukturen i området och
planerar för entreprenadstart av groventreprenaden under våren 2021.
Projektet har sedan tidigare en beviljad investeringsram om 16 400 000 kr,
vilket byggde på kostnadsuppskattningar som gjordes parallellt med
detaljplanearbetet. I samband med projekteringen har en genomlysning av de
tidigare kostnadsuppskattningarna gjorts och kostnader för vatten- och avlopp
lagts till. Den beviljade budgeten bedöms nu behöva utökas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Utökad investeringsram godkänns, och inarbetas i kommunstyrelsens
plan för strategiska investeringar samt läggs in i kommunens
investeringsprogram, med budget och prognos fördelat enligt
uppskattad tidplan, under rubriken övriga exploateringar.
2. Tillkommande kostnader i form av kapitalkostnader samt drift och
underhåll av gator, gång/cykelbanor samt övrig infrastruktur ska
beaktas i budgetarbete i takt med att anläggningarna kan tas i bruk.

Yttrande
Anki Svensson (M), Tina Rosén (V), Anita Mattsson (S), Mikael Ordenius
(MP), Per Carlberg (SD), Mats Lindblom (L), Ulf Perbo (KD), Dick Bengtson
(M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.
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Yrkande
Anita Mattsson (S), Tina Rosén (V), Mikael Ordenius (MP) och Mats
Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med en
mer noggrann redogörelse för de poster som ökat från tidigare kalkyler. Per
Carlberg (SD), Ulf Perbo (KD), Dick Bengtson (M) och Ulrica Riis-Pedersen
(C) biträder återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från
Anki Svensson (M) med flera. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja
Den som vill att ärendet återremitteras röstar nej.
Resultat: 26 ja och 25 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt
röstningsprotokoll, votering 1.
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras, via
minoritetsåterremiss, för att kompletteras med en mer noggrann redogörelse
för de poster som ökat från tidigare kalkyler.
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