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KSAU § 153/2022 Dnr 2021/91  
 
Starttillstånd för Tors plan med ny gestaltning 
inklusive VA-sanering 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge starttillstånd för investeringsprojekt ” Tors 
plan med ny gestaltning inkl. VA-sanering”.  
 
Vidare beslutar arbetsutskottet att en ekonomisk avstämning av projektet 
ska ske i december 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Upphandling av entreprenaden är genomförd och ett anbud har inkommit.  
 
Projektet avser åtgärder på Tors plan i Hultsfred med VA-sanering, 
avstängning av väg, ny markbeläggning, ny belysning och planteringar 
m.m. Ambitionen är att skapa ett levande och inbjudande torg. 
 
Projektet har en budget på 16 100 tkr och är uppdelat på fyra olika projekt. 
Hultsfred Makeover, Offentlig miljö, Belysning och VA-sanering 
ledningsnät fördelat på åren 2022-2023. 
 
Fram till 2022 har det upparbetats 436 tkr.  
 
Bedömd totalkostnad, utifrån lägsta anbud, troliga ÄTA, projektering, 
besiktning, etableringsskötsel och upparbetad kostnad under 2022, uppgår 
till ca 18 123 tkr. 
 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) har i nuläget en bedömd 
etableringskostnad på ca 200 tkr per år i fyra år samt en i nuläget oklar 
utöka driftkostnad. Hur dessa kostnader ska hanteras pågår en diskussion 
med ekonomikontoret. När det är utrett kommer det lyftas i kommande 
budgetdialog.  
 
Projektet visar ett uppskattat underskott på 2 023 tkr. Det har gjorts en 
riskbedömning utifrån rådande prisstegringar och förutsedda händelser på 
1 624 tkr. Vilket gör att underskottet på projektet lik väl kan visa totalt 
3 647 tkr. 
 
Trots att projektet visar underskott föreslås tilldelning ske och underskott 
får balanseras på totalen för Hultsfred Makeover och belasta/påverka 
kommande projekt. Utifrån befintlig budget men med hänsyn till projektets 
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storlek, nuvarande omvärldsutveckling och de risker det innebär föreslås att 
projektledare och projektchef ger en ekonomisk redogörelse av projektet 
hos arbetsutskottet i december 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse projektchef 2022-06-14 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Ekonomikontoret 
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