Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
med kommunstyrelsen i Falkenberg
2016-05-03

§ 149
Slutredovisning av investeringsprojekt - ”Svarta listan”.
(AU § 123) KS 2016-155

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Svarta listan till protokollet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 16, 2016-03-16
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen har i kommunala fastigheter genomfört en konvertering
från olja till förnybar energi, såsom pellets, fjärrvärme etcetera.
Ekonomi
Projektets budget var 5 000 tkr och totalt utfall är 4 814 tkr. Projektet redovisar ett
överskott på 186 tkr på grund av att Boverket betalade ut stöd för investeringar i
energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används i
offentlig verksamhet.
Övervägande
För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total
utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till
kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2016-05-04 och anslaget 2016-05-06.
Utdragsbestyrkande

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
tekniska nämnden i Falkenberg
2016-03-16

§ 16
Slutredovisning, ”Svarta listan”
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Godkänna slutredovisningen samt överlämna till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Slutredovisning 2016-01-21.
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har genomfört en avveckling av olja i kommunala fastigheter till
annan värmekälla såsom pellets, fjärrvärme etc.
Ekonomi
Projektet redovisar ett överskott på 186 tkr p.g.a. att Boverket betalade ut stöd för
investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler
som används i offentlig verksamhet.
(Bilaga TKN § 16/16)

Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

”SVARTA LISTAN”
Konvertering från olja till förnybar energi

2006

Vessigebroskolan inkl förskola o IH, Årstadskolan,
Älvseredsskolan, Apelskolan, Gula Villan Gymnasieskolan

2007

Morups IH, Vinbergsskolan, St Lars Kyrkogatan 8

2008

2009

Okomeskolan, Okome ga skola, Ljungby förskola

Gruppbostad Ljungby

2010

Ljungbyskolan, Fageredsskolan, Långavekaskolan

2011

Nya Museét, Hjortsbergs ga skola, Saneringsfastigheter

