MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-16

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (Digitalt),
Stina Isaksson (SD) (Digitalt), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande),
Krister Mattsson (S) (Digitalt), Bo-Gunnar Åkesson (M) (Digitalt), Bengt-Åke
Torhall (L) (Digitalt), Lisa Mogren (V) (Digitalt), Håkan Bengtsson (C)
(Digitalt), Nina Larsson (S) (Digitalt) ersätter Hanna Kjellin (S), Ewa
Gunnarsson (SD) (Digitalt) ersätter Thomas Flystam (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Malin Thydén-Kärrman (S) (Digitalt)
Kerstin Alexén (SD) (Digitalt)
Bo Wahlén (V) (Digitalt)
Fredrik Engberg (L) (Digitalt)
Jennie Cederholm Björklund (C) (Digitalt)

Övriga närvarande

Lars Tingsmark (Tf kommunchef)
Jenny Hagesjö (Kanslichef)
Susanne Ohlsson (Utredare)
Linda Backsten (Kommunsekreterare)

Utses att justera

Tommy Edenholm (KV)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§9

Sekreterare

.................................................
Linda Backsten

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Tommy Edenholm (KV)

……………………………………….
Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2021-02-16

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Slutredovisning projekt överföringsledning Torup - Rydöbruk
(2020 KS0410)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har bytt ut vattenledningen från Torup till Rydöbruk eftersom den
var gammal och behäftad med ett stort antal läckor.
Samtidigt passade samhällsbyggnadsnämnden på att förlägga en spillvattenledning med
samma sträckning, vilket möjliggjorde en nedläggning av det slitna avloppsreningsverket i
Rydöbruk.
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens begäran, utan
föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna slutredovisningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid sitt sammanträde 2 mars 2021
kommunledningskontoret i uppdrag att leta upp beslut om att förbereda för gång- och
cykelväg i samband med projektet överföringsledning. Jenny Hagesjö, kanslichef, redogjorde
muntligt för arbetet med att leta efter detta beslut men kommunledningskontoret kunde dock
inte hitta det.
Handlingar i ärendet






§7 KSAU Slutredovisning projekt överföringsledning Torup - Rydöbruk
Tjänsteskrivelse - slutredovisning projekt överföringsledning Torup - Rydöbruk
§87 SBN Slutredovisning projekt överföringsledning Torup - Rydöbruk
Slutredovisning överföringsledning Rydöbruk-Torup

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen.
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