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Begdran frAn tekniska ndmnden om tilldggsanslag Ar 2015 och
budget 2016 samt plan 2017-2018 avseende investerings- och
driftmedel med anledning av infdrande av komponentavskrivning
Kommunstyrelsens fdrslag till beslut i kommunfullmEiktige

I(ommunfullmdktige beslutar att bevilja tilliggsanslag till tekniska ndmnden hr 2015 och
budget 2016 samtplan2017-2018 avseende investedngsmedel om 4 000 tkr for behggningsundethill.
Ram fot motsvarande belopp i driftredovisningen omdisponeras frhn tekniska nimndens
budget (gatuavdelningen)till kommunstytelsens budget. Tillkommande kapitalkostnader fcir
denna atgfud tillfors tekniska nimnden. Beriknad kapitalkostnad for hr201,6,201,7 och2018
irr 325 tkt,620 tkr respektive 910 tkr.

Bakgrund
Vetksamhet tekmk har sedan hr 2006 ett 15-irigt avtal med en extern part om utfcirande av
beldggningsundethill. Medel for detta finns i gatuavdelningens ddftbudget.
Under innevarande Lrhar Mariestads kommun piborjat genomfcirandefasen av komponentavskrivntng. Beleggmngsunderhill ar en itgard som dr aktuell for komponentavskrivning. For att detta ska kunna genomfcitas miste tekniska nimnden tillforas medel om 4 000
tkr for hr201,5 och budget 2016 samtplan201.7-2018 i rnvesteringsbudgeten. Motsvarande
driftbudget hos tekniska ndmndens gatuavdelrring limnas iter till kommunstytelsen.
Tillkommande kapitalkostnader for denna htgdrd bor tillforas tekniska nimnden. Beriknad
kapitalkostnad for fu 201,6,2077 resp. fu 2018 ar 325 tkr, 620 tkr respektive 910 tkr. Den
byggr pi i stort sett i samma takt fram t.o.m. Lr 2020.
Tekniska nlmnden beslutade 2015-09-08 att foresli kommunfuflmnktige besluta om tilliggsanslag trll tekniska namnden hr 2015 och budget 201.6 samt plan 2077 -2018 avseende investeringsmedel om 4 000 tkr for behggmngsunderhill. Ram for motsvarande belopp i ddftredovismngen omdisponeras frin tekniska nimndens gatuavdelnings budget till kommunstyrelsens budget. Tillkommande kapitalkostnader for denna itgdrd tillfors tekniska nimnden.
Betdknad kapitalkostnad for Lr 201,6,201,7 resp. Lr 201.8 ar 325 tkr, 620 tlr resp. 910 tk.

Arbetsutskottets forslag
Fotslaget overensstimmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling pa sammantrddet
Ordforande Johan Abrahamsson (tV[) tar upp arbetsutskottets forslag till beslut och finner
att kommunstytelsen beslutar i enlighet med forslaget.
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Underlag fdr beslut
Skrivelse ftommunchefens forslag till beslut) upprdttad av kommunchef Lars Arvidsson
2015-08-28, Begiran frin tekniska nd.mnden om tillaggsanslag ir 2015 och budget 2016
samt plan 2017 -2018 avseende investerings- och driftmedel med anledning av rnforande av

komponentavskdvning
Skrivelse upptdttad av chefen for sektor samhdllsbyggnad I(ristofet Svensson samt ekonom
Eiisabeth Westberg 2015-08-27, Begiran om tilliggsanslag frin tekniska nimnden hr 2015
och budget 2016 samtplan2017-2018 avseende investerings- och driftmedel med anledning
av inforande av komponentavskrivning.
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Kommunchef Lars Arvidsson

I(ommunfullmaktige

Begdran om tilldggsanslag frAn tekniska
ndmnden 61 2015 och budget 2016 samt plan
2017 -201 B avseende investerings- och
driftmedel med anledning av inforande av
komponentavskrivn ing
Kommunchefens fOrslag till beslut
I(onrmunfullmikrige beslutar att bevilja ullaggsansiag till tekniska ndmnden ir
2015 oclr budget 2016 samt plan 201.7 -2018 avseende investetingsmedel om 4
000 tkr for beltiggningsundethill.

i drifuedovisnrngen omdisponeras frin tekruska
nimnden s budge t (gatuavdelningen) till kommuns lyrelsens budget.
'frllkommande kapitalkostnader for denna itgzird tillfots tekruska namnden.
Ram for motsvarande belopp

Beriknad kaprtalkostnad for fu 20L6,201,7 och2018 ar 325 tkr', 620 tk-t'
re

spektir.e 910 tkr.

Bakgrund
Verksamhet tekruk irar sedan fu2006 ett 1S-itigt avtal med en exteln PaIt om
utforande av beldggningsunderhill. Medel fot detta finns i gatuavdelningens
driftbudget.
Under innevarande ir har Mariestads kommun piborjat genomfotandefasen av
komponentavslir-ivrung. Beliggningsundethill at en itgard som ir akruell for
komponentavskrivning. For att detta ska kunna genomforas miste tekniska
narnnden tjllfotas medel om 4 000 tkr for 5;r2015 och budget 2016 sarnt plan
2017 -2018 i investeringsbudgeten. Motsvarande driftbudget hos tekniska
niimnden s gatuavdelning Iamnas itet till kommuns rytelsen.

Ttllkomrrande kapttalkostradet fot denna itgzird bor tillforas tekniska
nzimnden. Berdhnad kapitalkostnad for itr 2016,2017 resp. fu 201'8 at 325 tkr,
620 tW respektive 910 tlu'. Den byggs pir i stort sett i samma takt fram t.o.m' ir
2020.

Tekniska niimnden beslutade 201 5-09-08 att foresli kommunfullmdktige
besluta om tilliggsanslag till tekruska n[mnden ttt2075 och budget 2016 samt
plm 2017 -2018 avseende investeringsmedel om 4 000 du for

m: 2015-08-28
Dnr: 6

Sida: 1 (2)

Sida

2(2)

beliggningsunderhill. Ram for motsvalande belopp i driftredovisningen
omdisponeras ftin tekniska nzimndens gatuavdelnings budget till
kommunstyrelsens budget. Trllkommande kapitalkostnader fot denna itgrird
trllfots tekniska niirnnden. Berirknad kapitalkostnad for ht201,6,2017 rcsp. itr
201,8 ar 325 tk-r, 620 tkr resp. 910 tkr'.

Underlag f6r beslut
Skrivelse upprzittad av chefen fot sektor samhillsbyggnad I('istofet Svensson
sarnt ekonom Elisabeth \X/estberg 201,5'08-27, Begdran om tilliggsanslag frin
tekniska nimnden fu 2015 och budget 2016 samt plzn 2017-2018 avseende
investedngs- och driftmedel rned anledrung av inforande av
l<otnp on e n tavskliv ning.

[,ars Arwidsson
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budget 2016 samt plan 2017-2018 avseende
sterings- och driftmedel p.g.a. infdrande av komponentavskrivning i

Mariestad

Forslag till

beslut

till tekTeknisl<a namnden foreslfu kommunfulmnkdge besluta om tilliggsanslag
avseende investeniska ndmnden ir 2015 och budget 2016 samt plan2017-2018
belopp'
motsvarande
fot
rurgsmedel orn 4 000 tkr for belaggningsunderhill' Ram
budget
clriftredovisningen omdlsponeras-irin tekniska niimndens garuavdelflngs
ri.ll komr-nunsrytelsens budget'
ndmnden' BeTrllko,rrnande kapitalkosrnader for denna itgzird ul-lfors tekniska
;;;il;;rtalkosi'ad fot tu z0t6, zo17 re.p. hr 2ot' ar 325 tkr, 620 tk, resp. 910

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|

Baksrund

|

en extefn Part om
vcrksamhet reknik har secian itr2006 ett 15-iflgt avtal rned
driftbeliggningsunderhill. Medel for detta hnns i garuavdelmngens
;;;;;;v
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av komponentUnder iret har Nlariestads hommun pibor:iat genomforandefasen
som irr aktueil for komponentaYavskr.ivnrng. Bellggningsun<lerhill ir en itgard
tekniska namnden tillforas
skr-ivning. Far atiJetta ska kunna g.tomforos miste
plan 201'7 -2018 i investemedel om 4 000 *r for h,r 201S oct buag et 2016 samt
nlmndens garuavdelnmg
rurgsbudgeten. Ivlotsvarande driftbudget hos tekniska
ldmnas iter till kommr-rnsryrelsen'
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-lillkommande kaprtalkostnader for denna a€ald bor ullfotas tekruska nlmnden'
resp. fu 2O1B ar 325 tkr, 620 tkl resp.
Ber:dl<naci kapitalkostnad for ir 2016,2017
t o'm' fu 2020'
910 d<r:' De,l byggs pi r stort sett i samma takt fram
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Lr[sabeth Westberg

Verksamhe tsekonom

Chef sektor Samhzillsbyggnad

