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Sammanträdesdatum

2018-04-17
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhuset, tisdagen den 17 april 2018 kl 11:15-12:42
Ajournering kl 12:05-12:36

Beslutande

Ledamöter

Fred Nilsson (S), Ordförande
Karin Frejarö (MP), 1:e vice ordförande
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordförande
Björn Nordling (S)
Lennart Molin (S)
Göran Norlander (S)
Andreas Sjölander (S)
Mohamed Abdulwahab (MP) tjänstgörande ersättare för Göran Umefjord (MP)
Michael Möller Christensen (V) tjänstgörande ersättare för Ingrid Nilsson (V)
Gunnar Vestman (M)
Ida Skogström (M)
Håkan Viklund (S) tjänstgörande ersättare för Lars Edvin Lundgren (SD)
Magnus Oskarsson (S)
Christina Lindberg (C)
Nina Skyttberg (S)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Tomas Jenssen, tjänsgörande kommundirektör, Bo Glas, ekonomichef, Anna Bostedt,
kanslichef, Johanna Laine, kommunsekreterare

Justerare

Anders Gäfvert (M)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, 2018-04-17

Mohamed Abdulwahab (MP) tjänstgörande ersättare för Göran Umefjord (MP)
Michael Möller Christensen (V) tjänstgörande ersättare för Ingrid Nilsson (V)
Karin Högberg (KD)
Håkan Viklund (S) tjänstgörande ersättare för Lars Edvin Lundgren (SD)
Lotten Widmark (S)
RosMarie Sandin (L)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Johanna Laine

Ordförande
Fred Nilsson
Justerare
Anders Gäfvert

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-04-17

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Johanna Laine
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-05-09
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§ 78

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen väljer Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll.
______
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§ 79

Dnr 25165

Ändringar i föredragningslistan
Ärende 3 i föredragningslistan, ”Framtida drift av Härnösand
Hästsportarena” utgår från dagens sammanträde.
______
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§ 80

Dnr 2018-000185 042

Godkännande av investeringsprojekt 1745,
Järnvägsviadukten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna samhällsnämndens begäran att genomföra investeringsprojekt
1745, Järnvägsviadukten, till en beräknad kostnad av maximalt 40 mnkr,
att finansieringen av den del av kostnaden som belastar 2019 års ekonomi
beaktas i investeringsbudgeten för 2019, samt
att uppdra åt samhällsnämnden att återkomma med en reviderad
investeringsbudget 2018 med beaktande av betalplan för järnvägsviadukten
och de under 2017 inledda men ej kostnadsförda investeringsprojekten.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till första och tredje att-satsen samt ändrad
andra att-sats enligt följande: att finansieringen av den ökade kostnaden om
15 mnkr belastar 2019 års investeringsbudget.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till första att-satsen.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med första
att-satsen.
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut gällande andra attsatsen, liggande förslag och Anders Gäfverts (M) förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
Anders Gäfverts (M) förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag gällande andra att-satsen.
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Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till tredje att-satsen.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag gällande tredje att-satsen.
Reservation
Anders Gäfvert (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Bakgrund
Kostnaden för byggande av ny Järnvägsviadukt vid Ådalsvägen, inklusive
rivning av befintlig bro, har efter utvidgade undersökningar beräknats till
närmare 40 mnkr. I tidigare planering för denna investering har åtgärden
bedöms kosta 25 mnkr. Den fördyrning som nu uppstår kommer alltså hålla
sig inom 15 mnkr. Projektet planeras och genomför i nära samarbete med
Trafikverket som ansvarar för upphandling samt genomförande av projektet.
Kommunen står för investeringskostnaden då Härnösands kommun äger
bron. Ärendet är i ett känsligt läge då upphandlingen är genomförd av
Trafikverket och anbudsgivarna väntar på tilldelning. Det är av största vikt
att ett snabbt beslut att gå vidare med genomförandet av byggnationen fattas.
I Samhällsnämndens investeringsbudget för 2018 finns 25 mnkr upptaget för
järnvägsvidukten och anknutna väganpassningar. Byggtiden för bron
kommer att sträcka sig från oktober 2018 till sommaren 2019. Hur den totala
byggkostnaden (max 40 mnkr) fördelar sig över åren 2018-2019 kan inte
fastställas förrän betalplan upprättas med entreprenören efter att
tilldelningsbeslut givits.
Samhällsnämndens hela budgetram för investeringar 2018 uppgår till 57,5
mnkr. När betalplan för järnvägsvidukten tagits fram bör nämndens
investeringsplan för 2018 justeras. Därvid bör lämpligen även tas med
konsekvenserna av kostnaderna för de under 2017 påbörjade
investeringsprojekten. Samhällsnämnden bör alltså återkomma med en
justerad investeringsbudet 2018 till kommunstyrelsen för vidare beslut i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-16
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2018-04-05, § 63
______
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