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§ 111 Dnr 2020-00072  

Tilläggsäskande av driftmedel för VA-utredning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

Kommunfullmäktige beslutar 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 § 63/2020 beslutat att från kommunfullmäktige 
äska om tilläggsanslag med 400 000 kronor för år 2020 avseende kostnader för  
VA-utredning. 

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

Samhällsbyggnadsnämndens ärendebeskrivning 

Äskande om tilläggsanslag med 400 000 kronor för 2020 avseende en 
konsultutredning som övergripande ska se över hela Rimforsas vatten- och 
avloppsnät inför utbyggnaden/genomförandet av fördjupad översiktsplan (FÖP) 
Rimforsa. 

Utan denna helomfattande utredning kan det inte fastställas eller 
kostnadsberäknas vad investeringsplaner och de många åtgärder som behöver 
genomföras på befintligt och tillkommande vatten-, avlopps- och dagvattennät för 
att möjliggöra anslutning av alla nya områden som pekats ut i fördjupad 
översiktsplan (FÖP) Rimforsa. 

Avsaknad av medel för att utföra denna utredning innebär att viktiga 
ställningstaganden och ekonomiska planer inte att kan tas fram som behövs för 
genomförandet av nya exploateringar i Rimforsa. En följd är då bland annat att 
samhällsbyggnadsnämnden inte kan starta upp några ytterligare detaljplaner, 
förutom söderut mot Södra Krågedal, då svar på grundförutsättningar saknas och 
därmed kommer de politiska tillväxtmålen för Rimforsa inte att kunna uppnås.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut, daterat 2020-04-27 
Samhällsbyggnadsnämnden § 63/2020 med 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.  
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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 VA-utredning 

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 § 63/2020 beslutat att från kommunfullmäktige 
äska om tilläggsanslag med 400 000 kronor för år 2020 avseende kostnader för  
VA-utredning. 

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

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut, daterat 2020-04-27 
Samhällsbyggnadsnämnden § 63/2020  

 

 

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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§ 63 Dnr 2020-00070  

Tilläggsäskande av driftmedel för VA-utredning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att från kommunfullmäktige äska om 
tilläggsanslag med 400 000 kronor för 2020 för vatten- och avloppsutredning 
avseende utbyggnad enligt fördjupad översiktsplan (FÖP) Rimforsa.  

Sammanfattning 

Äskande om tilläggsanslag med 400 000 kronor för 2020 avseende en 
konsultutredning som övergripande ska se över hela Rimforsas vatten- och 
avloppsnät inför utbyggnaden/genomförandet av fördjupad översiktsplan (FÖP) 
Rimforsa.  

Utan denna helomfattande utredning kan det inte fastställas eller 
kostnadsberäknas vad investeringsplaner och de många åtgärder som behöver 
genomföras på befintligt och tillkommande vatten-, avlopps- och dagvattennät för 
att möjliggöra anslutning av alla nya områden som pekats ut i fördjupad 
översiktsplan (FÖP) Rimforsa.  

Avsaknad av medel för att utföra denna utredning innebär att viktiga 
ställningstaganden och ekonomiska planer inte att kan tas fram som behövs för 
genomförandet av nya exploateringar i Rimforsa. En följd är då bland annat att 
samhällsbyggnadsnämnden inte kan starta upp några ytterligare detaljplaner, 
förutom söderut mot Södra Krågedal, då svar på grundförutsättningar saknas och 
därmed kommer de politiska tillväxtmålen för Rimforsa inte att kunna uppnås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Teknik och drift 

Akten 
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Tilläggsäskande av driftmedel för VA-utredning 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden äskar från kommunfullmäktige om tilläggsanslag med 
400 000 kronor för 2020 för vatten- och avloppsutredning avseende utbyggnad 
enligt fördjupad översiktsplan (FÖP) Rimforsa.   

Ärendebeskrivning 

Äskande om tilläggsanslag med 400 000 kronor för 2020 avseende en 
konsultutredning som övergripande ska se över hela Rimforsas vatten- och 
avloppsnät inför utbyggnaden/genomförandet av fördjupad översiktsplan (FÖP) 
Rimforsa.  

Utan denna helomfattande utredning kan det inte fastställas eller 
kostnadsberäknas vad investeringsplaner och de många åtgärder som behöver 
genomföras på befintligt och tillkommande vatten-, avlopps- och dagvattennät för 
att möjliggöra anslutning av alla nya områden som pekats ut i fördjupad 
översiktsplan (FÖP) Rimforsa.  

 

Avsaknad av medel för att utföra denna utredning innebär att viktiga 
ställningstaganden och ekonomiska planer inte att kan tas fram som behövs för 
genomförandet av nya exploateringar i Rimforsa. En följd är då bland annat att 
samhällsbyggnadsnämnden inte kan starta upp några ytterligare detaljplaner, 
förutom söderut mot Södra Krågedal, då svar på grundförutsättningar saknas och 
därmed kommer de politiska tillväxtmålen för Rimforsa inte att kunna uppnås.  

  

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse  

 

 

Bo Horndahl 
Samhällsbyggnadschef 

Jimmy Bexell 
Chef teknik och drift 
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Teknik och drift 
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