Sammanträdestid

Tisdagen den 10.7.2012 kl 19.00 – 20.15

Sammanträdesplats

Kommunkansli, Överby

FÖREDRAGNINGSLISTA
1.

Kst § 166

Kallelse och beslutförhet.

2.

Kst § 167

Val av protokolljusterare, tid och plats.

3.

Kst § 168

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

4.

Kst § 169

Rättelseyrkande, Hebo-rör

5.

Kst § 170

Godkänna förlikningsavtal, Christiansund

6.

Kst § 171

Anmälningsärenden

Eckerö den 10.6.2012

Rune Söderlund, Kommunstyrelseordförande

ECKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

10.7.2012

Nr

11

Plats och tid

Kommunkansli i Överby tisdagen 10.7.2012 kl 15.00 – 20.15

Beslutande

Rune Söderlund
John Hilander
Kerstin Wikgren
Jan-Anders Öström
Christina Jansson

Ordf.
Vice ordf.
ledm
ledm
ledm

Föredragande

Kennet Lundström

Kommundirektör

Övriga närvarande

Paragrafer

166 – 171

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Rune Söderlund

Kennet Lundström

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö onsdagen den 10.7. 2012, kl. 20.30

Christina Jansson

John Hilander

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 11.7. 2012 kl 14.00.

Intygar

Kennet Lundström

Utdragets riktighet
bestyrks
Ort och tid

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
Organ

§nr Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

166-168

2

26.6.2012

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
Kst § 166
KD-FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört enligt
överenskommelse 9.7.2012. Kallelsen skickas enbart på e-post.
BESLUT:
Enligt förslag.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS.
Kst § 167
KD-FÖRSLAG:
Till protokolljusterare väljs Christina Jansson och John Hilander.
Protokolljustering 10.7.2012 direkt efter mötet i kommunkansli, Eckerö.
BESLUT:
Enligt förslag.

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kst § 168
KD-FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag med tillägget att budgetuppföljning presenteras under
anmälningsärenden.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Organ

§nr Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

169

3

10.7.2012

Kst § 169
RÄTTELSEYRKANDE, HEBO-RÖR
Rättelseyrkande från Hebo-rör inkom 2.7.2012. Rättelseyrkande i
bilaga till kallelsen. I rättelseyrkandet påpekas att projektör inte kan
ge anbud på samma projekt som projekterats.Inom utsatt tid hade 3
entreprenörer lämnat anbud och HP:s och Hebos anbud förkastades
eftersom de inte uppfyllde önskemål om komplettering. Projektet har
varit utannonserat i de lokala tidningarna och kompletterande anbud
begärts två gånger.Trots begäran om kompletteringar hade inga
entreprenörer förutom Epab godtagbara offerter och därför beslöt
kommunstyrelsen § 148 att anta Epabs anbud. Kommunen hade
begärt anbud på både bergsvärme och solfångare och endast Epab
har gett anbud på fullständigt projekt. I detta fall hade endast Epab
gett fullständig offert. Ingen annan hade givit offert på både
bergsvärme och solfångare och kommunen önskade anbud enligt
förfrågan. Det är beställaren som avgör vilken typ av
värmeanläggning som önskas oberoende av att även andra lösningar
presenterats.
KD-FÖRSLAG
Hebo-rörs rättelseyrkande lämnas utan åtgärd och
kommunstyrelsens beslut § 148 att anta Epabs anbud gäller
fortsättningsvis.
BESLUT:
Rättelseyrkandet förkastas. Kommunen hade begärt anbud på
bergsvärme och solfångare, vilket Hebo- rör inte givit trots möjlighet
vid två kompletteringar. Alla anbudsgivare har haft möjlighet att
presentera lösningar för solfångare och projektören kan därför inte
anses ha haft direkt fördel av att ha uppgjort anbudshandlingarna.
Alla anbudsgivare har haft tillgång till samma underlag men endast
Epabs anbud var komplett enligt anbudsförfrågan. Epab gavs
möjlighet att ge anbud först efter en komplettering när anbuden
fortfarande inte motsvarade anbudsförfrågan.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSEN

170

4

10.7.2012

FÖRLIKNINGSAVTAL, CHRISTIANSUND

Kst § 170
Med anledning av verkställigheten av styrelsens senaste beslut om
pumpstation i Böle, Christiansund presenteras ett förlikningsavtal
mellan kommunen och Sune Mattsson.
Anslutningsavgiften är totalt 4.488,00 € inkl.moms. (3648,78 €
exklusive moms.)
Ramen för förlikningsavtalet är att kommunen ersätter kostnad för
gräsmatta, staket och ersättning för pumpstation. Det får inte finnas
övriga anspråk förutom denna ersättning. Arbetet fryses under
högsäsong och inkoppling till ny station och flyttning av den gamla
stationen sker på hösten enligt överenskommelse.
KD-FÖRSLAG
Kommundirektör och Styrelseordförande får fullmakt att ingå avtal i
enlighet med beredningen.
BESLUT:
Enligt förslag med tillägget att arbetet bör vara klart inom oktober.
Kommunen förutsätter att det inte blir andra ersättningsanspråk
förutom vad som nämns i förlikningsavtalet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSEN
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10.7.2012

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kst § 171
Ekonomisk rapport 30.6.2012

BESLUT:
Antecknas för kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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