Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2006-12-18

1

Plats och tid

Telefonsammanträde

Beslutande

K-G Sjöholm, c, ordförande
Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande,
Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen

Utses att justera

Pär Palmgren

Justeringens tid
och plats

2006-12-19
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Anna-Stina Thunström

Ordförande

…………………………………………………
K-G Sjöholm

Paragraf 158

Justerare

………………………………………………..
Pär Palmgren
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-12-18
Anslagsdatum

2006-12-19

Anslagets nedtagande 2007-01-11

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

………………………………………………………..
Anna-Stina Thunström

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 158

2006-12-18

Sid

2

2006 697 305

Inköp av lastbil
Tn au 061218 § 158

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad
2006-12-18 att det föreligger ett stort behov av att
byta ut en av förvaltningens lastbilar.
Tekniska kontoret har idag tre lastbilar av årsmodell
1991. Bilarna är i dåligt skick och reparationskostnaderna
har under året uppgått till ca 200 tkr. Bilarna används vid
vinterväghållning och vid gatu- och anläggninsarbeten.
Tekniska kontoret har årliga investeringsanslag om 500
tkr för fordonsförnyelse, inköp av lastbil inryms inte inom
detta anslag.
Tekniska kontoret har erbjudits att köpa en Volvo FM9
lastbil av årsmodell 2002 för 775 tkr. Bilen har rullat
6 000 mil och använts som testbil (utan last) på Volvo
Truckcenter i Göteborg och är utrustad med hydraulpump
för uttag till vinterutrustning. Nypriset på motsvarande bil
är ca 1,7 Mkr. En försäljning av två av Tekniska kontorets
lastbilar beräknas inbringa ca 75 tkr.
Ett förslag till finansiering av lastbilsinköpet är att överföra 700 tkr från investeringsprojekt 25 013 ”GC-väg
Norregatan” till lastbilsinköp. Projektet kommer att färdigställas i år med ett ekonomiskt överskott till följd av
utbetalning av ej kalkylerat statsbidrag från Vägverket.
Dessutom har en enklare och därmed billigare lösning
valts avseende hantering av dagvatten.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå kommunstyrelsen godkänna att 700 tkr överförs från investeringsprojekt 25 013 ”GC-väg Norregatan”
till inköp av lastbil i 2006 års investeringsbudget.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR och PNi

