MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-11-09

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

Plats och tid

Nissan kl. 08:00-09:00

Beslutande ledamöter

Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice
ordförande), Carl Larsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef)
Philip Norrman (sekreterare)
Isabel Said (ekonom)
Siv Modée (bygg- och miljöchef)

Utses att justera

Carl Larsson

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§77

Sekreterare

.................................................
Philip Norrman

Ordförande

................................................
Malin Thydén-Kärrman

……………………………………….

Justerande

................................................
Carl Larsson

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
2021-11-09

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Begäran om tilläggsanslag – utbyggnad av Borabo
återvinningscentral 2022
(2021 SBN0164)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige begära tilläggsanslag med
550 tkr för utbyggnad av Borabo återvinningscentral.
Beskrivning av ärendet
Va-renhållningsenheten planerar att bygga ut Borabo återvinningscentral 2022.
Utbyggnad av befintligt kallförråd krävs då elavfall enligt lag kräver väderskydd. (NFS
2018:11). Det finns även behov av att öka personalutrymmet med en entré.
En utbyggnad av återvinningscentralen medför dels att lagkrav på omhändertagande av
elavfall uppfylls. Utbyggnaden bidrar även till förbättrad arbetsmiljö för driftspersonalen.
Utbyggnaden av återvinningscentralen bedöms beräknas till 800 tkr. I projektet var 400 tkr
avsatta varav det återstår 324 tkr efter kostnader för framtagande av ritningar och
bygglovshanläggning. Avsatta medel erhölls för ett antal år sedan och priserna för tjänster och
material har ökat och inte minst under pandemin. Detta föranleder behov av att hos
kommunfullmäktige begära 550 tkr för att kunna genomföra utbygganden av Borabo
återvinningscentral.

Handlingar i ärendet
 Begäran om tilläggsanslag - utbyggnad av Borabo återvinningscentral 2022
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige begära tilläggsanslag med
550 tkr för utbyggnad av Borabo återvinningscentral.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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