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§ 160 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger till ett ärende till dagordningen: 

Bevattningsförbud i Tingsryds kommun. 

Med ovanstående tillägg fastställer kommunstyrelsen dagordningen. 

Beskrivning av ärendet 

Dagordningen för sammanträdet är kungjord. 

Mikael Jeansson (S) väcker ett nytt ärende till sammanträdet: 

Bevattningsförbud i Tingsryds kommun. 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 161 

Godkännande av investering gällande om- och tillbyggnad av 
Dackeskolans kök, Tingsryd 
Dnr 2018/36 832 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner investeringen gällande Om- och 
tillbyggnad av Dackeskolans kök. 

2. Finansieras inom ram, dvs genom befintliga budgetmedel år 2018 och 
2019. 

3. Tidplan 
Projektstarttid 2018-08-01 och slutdatum 2019-05-30. 

4. Rapportering/Återkoppling 
När projektet är klar så kommer en slutredovisning att redovisas för 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beskrivning av ärendet 

Sammanfattning 
Dackeskolan kök har stora behov av Om- och tillbyggnad då detta 
planerades att utföras redan år 2009 och behoven har ökat sedan dess. Om 
projektet inte blir av så riskerar vi ett föreläggande från Miljö- och 
Byggnadsförvaltningen. 

Bakgrund 
Enligt utdrag från "Riktlinjer för budget och redovisning", beslutad i 
kommunfullmäktige 2015-10-26 § 165 under punkten Investeringar står 
följande att läsa; 
"- Enskilda investeringsobjekt överstigande 5 mkr ska alltid beslutas av 
kommunfullmäktige. Beslut om större investeringar ska alltid vara baserade 
på anbud samt rymmas inom tilldelade investeringsramar. Det åligger 
nämnden att initiera ärendet hos fullmäktige. Innan anbudsinfordran 
påbörjas ska, om bedömd investeringsutgift uppgår till minst 5 mkr, 
godkännande inhämtas från kommunstyrelsens arbetsutskott. Drifts- och 
kapitalkostnadskalkyl med finansieringslösning i budgeten ska samtidigt 
redovisas tillsammans med yttrande från kommunledningsförvaltningen. 
När anbuden har kommit in förs ärendet, tillsammans med yttrande från 
kommunledningsförvaltningen, upp till fullmäktige för slutligt beslut om 
igångsättande." 

I Otdragsbestyrkande 
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§ 161 forts . 

Innan anbudsinfordran påbörjades, inhämtades godkännande från 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-05 § 61. 
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Kostnaden för projektet är på totalt 16 miljoner kr, varav 8 miljoner kr 
under innevarande år och 8 miljoner kr under 2019. Projektet finansieras 
inom ramen för underhållspengar i investeringsbudgeten. 

Ärendets beredning 

Tingsrydsbostäder har tagit fram underlaget inför upphandlingen med hjälp 
av en storkökskonsult. 

Beslutsunderlag 

1. En upphandlings- och kostnadspresentation. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 184 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut. 

Besluts gång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Patrick Ståhlgrens (M) 
yrkande. 

I Otdragsbestyrkande 
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§ 162 

Bevattningsförbud i Tingsryds kommun 
Dnr 2018/803 340 

Beslut 
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1. Kommunstyrelsen beslutar om ett diversifierat bevattningsförbud 
gällande fyllning av pooler över 500 liter. 

2. Kommunstyrelsen delegerar beslut om totalt bevattningsförbud i 
Tingsryds kommun till VA-chef, vid en eventuellt förvänad situation 

3. Bevattningsförbudet hävs av kommunledningsförvaltningen vid ändrat 
läge i vattenförbrukning och/eller vattentillgång. 

4. Rapportering/Återkoppling sker på nä1maste sammanträde efter det att 
bevattningsförbudet upphör. 

Reservation 

Gunnar Engblom (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beskrivning av ärendet 

På grund av en mycket torr och varm majmånad är kapaciteten vid 
Tingsryds kommuns vattenverk mycket ansträngd under del av dygnet. De 
av kommunens invånare som nyttjar vatten från de kommunala vattenverken 
behöver därför vara försiktiga med användningen av vatten. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts och beretts av VA-enheten samt av tekniska chefen. 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av VA-chef vid sammanträdet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gunnar Engblom (MP) yrkar med instämmande av Göran Mård (V) och 
Barbro Svensson (S) att kommunstyrelsen beslutar om bevattningsförbud i 
Tingsryds kommun. 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar med instämmande av Anna Johansson (C) och 
Patrik Andersson (M) att kommunstyrelsen beslutar om ett diversifierat 
bevattningsförbud gällande fyllning av pooler över 500 liter. 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 162 f01is. 

Åke Gummesson (S) yrkar att kommunstyrelsen delegerar beslut om totalt 
bevattningsförbud i Tingsryds kommun till VA-chef, vid en eventuellt 
förväITad situation. 

Besluts gång 

Ordförande ställer Gunnar Engbloms (MP) yrkande mot Patrick Ståhlgrens 
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Patrick Ståhlgrens (M) 
yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till Gunnar Engbloms (MP) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Patrick Ståhlgrens (M) yrkande. 

Med 8 nej-röster mot 4 ja-röster bifaller kommunstyrelsen Patrick 
Ståhlgrens (M) yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Åke Gummessons (S) 
yrkande om delegation till VA-chef. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 

I •!dragsbestyrkande 
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