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 SHBU § 67   Dnr: SHBK-2020-815 
 
Uppföljning investering Ambulansgarage  
 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att 
- uppdra till samhällsbyggnadschef att ta fram rutiner för investeringar 

som tydliggör behovet av återkoppling till 
utskottet/kommunstyrelsen då genomförandet beräknas bli betydligt 
dyrare än för ändamålet avsatta medel. 

- redovisning enligt samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
daterad 2020-04-28 tillställs kommunstyrelsen 

- Fortsätta utvärdera detta ärende vid kommande sammanträden till 
dess att ärendet är klart. 

 
Ärendesammanfattning 
Ärendet lyftes i fullmäktige 2019-04-29 (§41) med beslut om återremiss 
då underlagen ansågs bristfälliga. Kostnad var i ursprungligt underlag 
beräknad till 400 000 kr, men ändrades i tillägg till 500 000 tkr. Fortsatt 
beredning medförde ny ritning och kostnadskalkyl där kostnaden 
beräknades till 1 100 000 kr. 
  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 (§65) om att anslå 1 100 000 
kr för ett ambulansgarage och utföra anpassningar av befintlig lokal på 
Fabriksvägen. 
  
Investeringen har nu genomförts och de redovisade kostnaderna 2 015 
646 kronor, d v s 83% över de av kommunfullmäktige beslutade 
investeringsmedlen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2020-04-28_Uppföljning investering 
Ambulansgarage_reviderad 2020-05-06  

- Tjänsteskrivelse (2019-03-18) 
- Tjänsteskrivelse v.2 (2019-04-01) 
- Kostnadsuppskattning 2019-04-01 
- (Gammal) Skiss på åtgärder  
- (NY) Ritning på ambulansgarage samt boende  
- Ambulans ny kalkyl  
- E-post - Kostnadsberäkning Ambulansgarage 
- Signerad avsiktsförklaring  
- Mall på kontraktet för Ambulansgaraget  
- Protokoll AU 190325 § 60 
- Protokoll KS 190408 § 49 
- Protokoll KF 190429 § 41 
- Protokoll SHBU 190513 § 75, s. 21. 
- Protokoll AU 190520 § 113, s.40 
- Protokoll KS 190603 § 115, s.4 
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Forts. SHBU § 67 

Yrkande 

Erland Robertsson (C): Yrkar att Samhällsbyggnadsutskottet fortsätter 
utvärdera detta ärende vid kommande sammanträden till dess att ärendet 
är klart. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer Erland Robertsson (C) tilläggsyrkande till proposition 
och finner att det vinner bifall.  


