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§ 110 Dnr 2020-00071  

Tilläggsäskande av driftmedel för trafikplanerare/ingenjör 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran om 
tilläggsanslag utifrån kommunens nuvarande riktlinjer vad gäller tilläggsanslag. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att ställa sig positiv till genomförandet av de 
av samhällsbyggnadsnämnden föreslagna satsningarna och uppmana nämnden att 
försöka omprioritera inom sin egen budgetram.  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har i § 64/2020 beslutat att från kommunfullmäktige 
äska om tilläggsanslag med 380 000 kronor för år 2020 avseende kostnader för 
trafikplanerare/ingenjör. 

I kommunstyrelsens beredning framlades ett alternativt förslag till 
kommunfullmäktige med anledning av kommunens ekonomiska läge. 

Samhällsbyggnadsnämndens ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter hanterar bland annat planering för ny 
bebyggelse och drift och underhåll av gator, men verksamheterna räcker inte till 
för att möta dagens behov av specialistkompetens inom strategisk trafikplanering 
och infrastrukturutveckling. Kommunens tillväxtmål, genom den fördjupade 
översiktsplanen för Rimforsa, har ytterligare tydliggjort att nya och utökade krav 
ställs på kommunens möjlighet att arbeta strategiskt och långsiktigt med att 
utveckla infrastrukturen inom kommunen. Samtidigt ställer medborgare och 
företag allt högre krav på funktionalitet och säkerhet och regionens höga 
tillväxttakt ökar belastningen av remissfrågor inom infrastrukturområdet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver rekrytera ny specialistkompetens som 
kan arbeta med i huvudsak följande: 

- Strategisk planering av infrastruktur med genomförande av ÖP/FÖP. 

- Planera investeringar i utbyggnad av, och större underhållsprojekt på, gator och 
gång-/cykelbanor. 

- Projektleda investeringsprojekt av gator och gång- och cykelbanor. 

- Föra fortlöpande dialoger med Region Östergötland, Trafikverket och 
vägföreningar m.fl. för att samordna och driva infrastrukturutvecklingen. 

- Söka statliga och regionala bidrag för investeringsprojekt samt samordna och 
hantera uppföljning och rapportering i bidragsfinansierade projekt. 

- Delta i detaljplaneprojekt och översiktsplanearbeten med sakkunnighet inom 
trafikplanering och infrastrukturutveckling. 
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- Planera och handlägga lokala trafikföreskrifter utifrån Rätt fart i staden samt 
ajourhålla kommunens del i nationella vägdatabasen (NVDB). 

- Hantera trafikanordningsplaner (TA-planer) och informera löpande om dessa på 
kommunens hemsida. 

- Planera och utveckla parkeringsstrategier. 

- Planera och utveckla gång- och cykelleder. 

- Utgöra kontaktperson för och handlägga remisser rörande infrastruktur från 
externa aktörer och myndigheter. 

- Synpunktshantering och handlägga medborgarförslag inom infrastruktur. 

Behovet är långsiktigt och arbetsuppgifterna är omfattande. Då nämnden har 
arbetat, och arbetar, hårt med besparingar inom sina verksamheter finns inte 
utrymme kvar för ytterligare besparingar för att frigöra medel i befintlig budget för 
ny kompetens varför ett äskande om tilläggsanslag med 380 000 kronor för 2020 
är nödvändigt. 

Det långsiktiga behovet innebär även ett behov av ramhöjande driftmedel från och 
med år 2021 med 760 000 kronor årligen för att möjliggöra rekrytering av denna 
kompetens.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut, daterat 2020-04-27 
Samhällsbyggnadsnämnden § 64/2020 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Christian Nordin Olsson (SD) yrkar om en tilläggsformulering om att beslutet sker 
enligt kommunens gällande riktlinjer om att inte bevilja tilläggsanslag.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

 

Tilläggsäskande av driftmedel för trafikplanerare/ingenjör 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige att ställa sig positiv till 
genomförandet av de av samhällsbyggnadsnämnden föreslagna satsningarna och 
uppmana nämnden att försöka omprioritera inom sin egen budgetram.    

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden har i § 64/2020 beslutat att från kommunfullmäktige 
äska om tilläggsanslag med 380 000 kronor för år 2020 avseende kostnader för 
trafikplanerare/ingenjör. 

I kommunstyrelsens beredning framlades ett alternativt förslag till 
kommunfullmäktige med anledning av kommunens ekonomiska läge.  

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut, daterat 2020-04-27 
Samhällsbyggnadsnämnden § 64/2020 med tillhörande tjänsteskrivelse  

 

 

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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§ 64 Dnr 2020-00067  

Tilläggsäskande av driftmedel för trafikplanerare/ingenjör 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att från kommunfullmäktige äska om 
tilläggsanslag med 380 000 kronor för 2020 för kostnader för 
trafikplanerare/ingenjör.  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter hanterar bland annat planering för ny 
bebyggelse och drift och underhåll av gator, men verksamheterna räcker inte till 
för att möta dagens behov av specialistkompetens inom strategisk trafikplanering 
och infrastrukturutveckling. Kommunens tillväxtmål, genom den fördjupade 
översiktsplanen för Rimforsa, har ytterligare tydliggjort att nya och utökade krav 
ställs på kommunens möjlighet att arbeta strategiskt och långsiktigt med att 
utveckla infrastrukturen inom kommunen. Samtidigt ställer medborgare och 
företag allt högre krav på funktionalitet och säkerhet och regionens höga 
tillväxttakt ökar belastningen av remissfrågor inom infrastrukturområdet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver rekrytera ny specialistkompetens som 
kan arbeta med i huvudsak följande:  

- Strategisk planering av infrastruktur med genomförande av ÖP/FÖP.  

- Planera investeringar i utbyggnad av, och större underhållsprojekt 
på, gator och gång-/cykelbanor.  

- Projektleda investeringsprojekt av gator och gång- och cykelbanor.  

- Föra fortlöpande dialoger med Region Östergötland, Trafikverket 
och vägföreningar m.fl. för att samordna och driva 
infrastrukturutvecklingen.  

- Söka statliga och regionala bidrag för investeringsprojekt samt 
samordna och hantera uppföljning och rapportering i 
bidragsfinansierade projekt.  

- Delta i detaljplaneprojekt och översiktsplanearbeten med 
sakkunnighet inom trafikplanering och infrastrukturutveckling.  

- Planera och handlägga lokala trafikföreskrifter utifrån Rätt fart i 
staden samt ajourhålla kommunens del i nationella vägdatabasen 
(NVDB).  

- Hantera trafikanordningsplaner (TA-planer) och informera löpande 
om dessa på kommunens hemsida.  

- Planera och utveckla parkeringsstrategier.  

- Planera och utveckla gång- och cykelleder.  
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- Utgöra kontaktperson för och handlägga remisser rörande 
infrastruktur från externa aktörer och myndigheter. 

- Synpunktshantering och handlägga medborgarförslag inom 
infrastruktur.  

Behovet är långsiktigt och arbetsuppgifterna är omfattande. Då nämnden har 
arbetat, och arbetar, hårt med besparingar inom sina verksamheter finns inte 
utrymme kvar för ytterligare besparingar för att frigöra medel i befintlig budget för 
ny kompetens varför ett äskande om tilläggsanslag med 380 000 kronor för 2020 
är nödvändigt.  

Det långsiktiga behovet innebär även ett behov av ramhöjande driftmedel från och 
med år 2021 med 760 000 kronor årligen för att möjliggöra rekrytering av denna 
kompetens.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Teknik och drift 

Akten 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 

Fvb Kommunfullmäktige 

 

Tilläggsäskande av driftmedel för trafikplanerare/ingenjör 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige äska om 
tilläggsanslag ur kommunfullmäktiges ofördelade medel med 380 000 kronor för 
2020 för kostnader för trafikplanerare/ingenjör.  

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter hanterar bland annat planering för ny 
bebyggelse och drift och underhåll av gator, men verksamheterna räcker inte till 
för att möta dagens behov av specialistkompetens inom strategisk trafikplanering 
och infrastrukturutveckling. Kommunens tillväxtmål, genom den fördjupade 
översiktsplanen för Rimforsa, har ytterligare tydliggjort att nya och utökade krav 
ställs på kommunens möjlighet att arbeta strategiskt och långsiktigt med att 
utveckla infrastrukturen inom kommunen. Samtidigt ställer medborgare och 
företag allt högre krav på funktionalitet och säkerhet och regionens höga 
tillväxttakt ökar belastningen av remissfrågor inom infrastrukturområdet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver rekrytera ny specialistkompetens som 
kan arbeta med i huvudsak följande:  

- Strategisk planering av infrastruktur med genomförande av ÖP/FÖP.  

- Planera investeringar i utbyggnad av, och större underhållsprojekt på, 
gator och gång-/cykelbanor.  

- Projektleda investeringsprojekt av gator och gång- och cykelbanor.  

- Föra fortlöpande dialoger med Region Östergötland, Trafikverket och 
vägföreningar m.fl. för att samordna och driva infrastrukturutvecklingen.  

- Söka statliga och regionala bidrag för investeringsprojekt samt samordna 
och hantera uppföljning och rapportering i bidragsfinansierade projekt.  

- Delta i detaljplaneprojekt och översiktsplanearbeten med sakkunnighet 
inom trafikplanering och infrastrukturutveckling.  

- Planera och handlägga lokala trafikföreskrifter utifrån Rätt fart i staden 
samt ajourhålla kommunens del i nationella vägdatabasen (NVDB).  

- Hantera trafikanordningsplaner (TA-planer) och informera löpande om 
dessa på kommunens hemsida.  

- Planera och utveckla parkeringsstrategier.  

- Planera och utveckla gång- och cykelleder.  
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- Utgöra kontaktperson för och handlägga remisser rörande infrastruktur 
från externa aktörer och myndigheter. 

- Synpunktshantering och handlägga medborgarförslag inom infrastruktur.  

Behovet är långsiktigt och arbetsuppgifterna är omfattande. Då nämnden har 
arbetat, och arbetar, hårt med besparingar inom sina verksamheter finns inte 
utrymme kvar för ytterligare besparingar för att frigöra medel i befintlig budget för 
ny kompetens varför ett äskande om tilläggsanslag med 380 000 kronor för 2020 
är nödvändigt.  

Det långsiktiga behovet innebär även ett behov av ramhöjande driftmedel från och 
med år 2021 med 760 000 kronor årligen för att möjliggöra rekrytering av denna 
kompetens.  

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse  

 

 

Bo Horndahl 
Samhällsbyggnadschef 

Jimmy Bexell 
Chef Teknik och drift 

Beslutet ska skickas till 
Akten 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Teknik och drift 

 

 




