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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Agneta Sörensson (M) (distans) 
Jonas Lindholm (L) (distans) 

Insynsplatser Charlotta Eldh (MP) (distans) 
 

Övriga deltagare Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef 
Dragana Zaloznik, ekonom (distans) 
Mats Norberg, NSVA (distans) 
Åsa Peetz, NSVA (distans) 
Ulf Thysell, NSVA (distans) 
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Utses att justera Niklas Bohn (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2021-04-09 kl. 12.00  

Justerade 
paragrafer §§ 72-73 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Stefan Pettersson (M)  

Justerare  
 

 Niklas Bohn (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-09 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås  
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§ 72  Beslutad ärendelista 
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 Dnr SBN 295-2021 

§ 73 Investeringsbudget VA (NSVA) för 2021 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen från NSVA rörande rapport och åtgärdsplan för projekt 
Rönnebergsvägen-Onsjövägen noteras. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Projektet "Rönnebergsvägen-Onsjövägen" fortsätter enligt plan även att 
tilläggsanslaget ännu inte är beslutat då det är för stora konsekvenser 
att avsluta projektet i förtid. 

2. NSVA uppdras att återkomma med justerade investeringsvolymer för 
2021 samt i Affärsplan 2022-2024 revidera investeringsvolymerna från 
tidigare Affärsplan för 2021-2023 för att minska de ekonomiska 
konsekvenserna av överdraget 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån de tilldelade investeringsramar fastställda av kommunfullmäktige 2020-
11-30, § 229, som bl.a. innehåller investeringsramarna för VA (NSVA) baserat 
på affärsplan från NSVA, budget 2021 plan 2022-23 har det kommit 
förvaltningen till kännedom 2021-03-15 att budgeten för 2021 inte kommer att 
innehållas. Det är ett specifikt projekt, Rönnebergsvägen/Onsjövägen som drar 
rejält över budget. 

Samhällsbyggnadsnämnden har därför fattat ett antal beslut enligt protokoll 
daterat SBN 210324 § 43 - Investeringsbudget VA (NSVA) för 2021 där NSVA 
fick i uppdrag att återkomma med rapport och åtgärdsplan för projektet. Denna 
rapport är nu klar och redovisas i PM angående Va projekt Rönnebergsvägen – 
Onsjövägen daterat 2021-04-06. 

Utifrån denna rapport aviseras att utöka va-budgeten för "Rönnebergsvägen-
Onsjövägen" med 7 500 000 kr är nödvändigt. Anledningar är bl.a. ytterligare 
utgiftsökning såsom omfattningsökning, krock med ledningar i samband med 
dammanläggning, bristfällig projekteringshandling, entreprenörens strategi för 
att omöjliggöra uppsägning av á-priser, hårdare krav än väntat från Trafikverket 
och kommun gällande tillgänglighet för trafik, ej tidigare kända ledningar som 
hanteras i samband med schakten samt bredare schakt än planerat då de 
geotekniska förhållandena är sämre än förutspått. 

Då det fortsatt råder oklarheter inom detta projektets ekonomiska status utifrån 
2020 års utfall, de prognoser som finns för dagen och hur det kommer påverka 
NSVA :s Affärsplan 2022-2024 behövs rådrum för att säkerställa beloppet på 
kommande tilläggsanslag för projektet och ev. andra konsekvenser. 

Trots denna tidsperiod innan beslut är det för stora konsekvenser att avsluta 
projektet i förtid för att prioritera om till en senare Affärsplan för en etapp 3. Ett 
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förtida avslut av projektet skulle enligt kalkyl ha minskat slutprognos för 
projektet med 3,64 MSEK.  

Samt är det av stor vikt att projektet kan slutföras enligt plan för att inte påverka 
3:e man och Trafikverkets väg vid ytterligare ett tillfälle. Utöver detta 
harmoniserar slutförandet med öppnandet av järnvägsstation samt med delar 
av de exploateringsplaner som finns i Lantlyckan från vilket spillvatten och 
dagvatten leds till dessa nylagda ledningar, dimensionerade efter dessa 
förutsättningar. 

Representanter från NSVA informerade om ärendet vid sammanträdet och 
lämnade sedan mötet vid behandling av beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-06 
PM angående Va projekt Rönnebergsvägen – Onsjövägen daterat 2021-04-06. 
Bilaga 1 beslutsprocess VA investeringar uppdaterad 2015-03-24 
Bilaga 2 investeringsprocess VA Svalöv 2015-12-07 
Bilaga 3 VA-utredning Rönnebergsvägen – Onsjövägen 2018-02-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Informationen från NSVA rörande rapport och 
åtgärdsplan för projekt Rönnebergsvägen-Onsjövägen noteras. 

Stefan Pettersson (M) förslag till kommunstyrelsen: 1. Projektet 
"Rönnebergsvägen-Onsjövägen" fortsätter enligt plan även att tilläggsanslaget 
ännu inte är beslutat då det är för stora konsekvenser att avsluta projektet i 
förtid. 2. NSVA uppdras att återkomma med justerade investeringsvolymer för 
2021 samt i Affärsplan 2022-2024 revidera investeringsvolymerna från tidigare 
Affärsplan för 2021-2023 för att minska de ekonomiska konsekvenserna av 
överdraget 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, DAZK, MSWN) 
 


