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Återremissyrkande angående – Hemställan från kretslopp och 
vattennämnden om utökad exploateringsbudget 2020. 

 

Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Ärendet återremitteras och Kretslopp och vatten får i uppdrag att (innan 

kommunstyrelsen fattar beslut i sakfrågan) skyndsamt redovisa för 

kommunstyrelsen var och varför avvikelserna uppkommit samt vad Kretslopp 

och vatten gjort och avser att göra för att en liknande situation inte skall 

uppstå igen. 

 

Yrkandet/motivering 

En avvikelse på 55% från budgetram är storleksmässigt, vilket även SLK korrekt 

anger, en väsentlig avvikelse från angiven ram. Om avvikelsen/önskan om 

utökad ram uppstått på grund av att projekt blivit klara före beräknad tidpunkt och 

kommande projekt därför tidigarelagts kan en avvikelse vara acceptabel då 

kommande ram följaktligen logiskt kan bli lägre. 

Om avvikelsen i stället uppstått på grund av att projekt blivit betydligt dyrare än 

preliminärt beräknat är det fullständigt rimligt att kräva att Kretslopp och Vatten 

redogör för var avvikelsen uppstått, varför samt vad kretslopp och vatten gjort för 

att förhindra att en så stor avvikelsen inte upprepas i framtiden. 

Kommunstyrelsen bör därför uppdra till Kretslopp och Vatten att inkomma med 

ett förtydligande kring den uppkomna avvikelsen/situationen. 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Återremissyrkande 

2020-08-28 
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Yrkande angående hemställan från kretslopp 
och vattennämnden om utökad 
exploateringsbudget 2020 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beviljar hemställan från Kretslopp och 
vattennämnden. 

Yrkandet 
Kretslopp och vattennämnden framhåller i sin hemställan flera risker inom samtliga 
dimensioner om hemställan inte beviljas. Ur ett ekonomiskt perspektiv öppnar staden upp 
sig för skadeståndsanspråk och förseningar i exploateringsprojekt. Utöver det nämns 
bland annat riskerar bostadsbyggandet och att vattendragens vattenkvalitet kan påverkas 
negativt. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2020-08-27 
 

(V, MP) 
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Yrkande angående –Hemställan från kretslopp 

och vattennämnden om utökad 

exploateringsbudget 2020 

Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Godkänna avvikelsen för Kretslopp- och vattennämnden i enlighet med 

nämndens hemställan och prognos utan någon förändring av budgeterade belopp.   

Yrkandet 

Kretslopp- och vattennämnden har hemställt till kommunfullmäktige om en utökad 

budgetram för exploateringsinvesteringar med 63 mnkr. Med anledning av att 

kommunfullmäktige beslutat om årliga budgetar för investeringar från 2020 och framåt 

har nämnden inte möjlighet att nyttja utrymmet för en hel planperiod, utan har de årliga 

ramarna att förhålla sig till. Stadsledningskontoret förordar en hantering likt 2019, där 

avvikelsen godkändes utan någon förändring av budgeterade belopp.  

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande 

Särskilt yttrande 

2020-09-02 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna 
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Hemställan från kretslopp och vattennämnden 
om utökad exploateringsbudget 2020 
 

Stadsledningskontoret lämnar, utan eget ställningstagande, kretslopp och vattennämndens 
hemställan om utökad budgetram för exploateringsinvesteringar med 63 mnkr (till totalt 
178 mnkr) för 2020 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning 
Kretslopp och vattennämnden genomför utbyggnad av allmänna vatten och 
avloppsanläggningar inom ramen för stadens exploateringsverksamhet. För 2020 har 
nämnden prognostiserat utgifter som överstiger beslutade med 63 mnkr. Nämndens 
bedömning är att de åtgärder som krävs för att kunna nå beslutad budgetram ger för stora 
effekter för stadens exploateringsverksamhet i helhet och pågående 
stadsutvecklingsprojekt. Nämnden har därför hemställt till kommunfullmäktige om 
utökad budgetram för 2020 från 115 mnkr till totalt 178 mnkr för att genomföra pågående 
exploateringsprojekt i enlighet med liggande planering.  

Stadsledningskontoret har svårt utifrån nämndens hemställan att bedöma eller överväga 
vilka effekter som kan följa av att kraftigt bromsa pågående genomförande för att nå 
budgeterade ramar. Samtidigt konstateras att övrig exploateringsverksamhet 
prognostiserar med betydligt lägre utfall än budgeterat och att kretslopp och 
vattennämndens prognostiserade underskott utgör en mindre del av de totala 
exploateringsinvesteringarna. Om kommunfullmäktige beslutar om att möta nämndens 
hemställan förordar stadsledningskontoret att det hanteras genom att godkänna en 
avvikelse enligt nämndens prognos, men att det genomförs utan budgetjusteringar.  

Behovet av att utveckla nämndens långsiktiga utbyggnadsplanering och samverkan med 
övriga parter i exploateringsverksamheten är identifierad och det pågår förbättringsarbete 
och redan definierade uppdrag. Därmed är bedömningen att det inte finns ytterligare 
behov av att ge några direkta uppdrag eller behov av någon ytterligare förstärkt uppsikt. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kretslopp och vattennämnden prognostiserar med en negativ avvikelse på 63 mnkr 
avseende exploateringsinvesteringar för 2020. Det motsvarar en procentuell avvikelse om 
drygt 55 procent i förhållande till beslutad utgiftsram om 115 mnkr. Hemställan eller 
nämndens uppföljning per mars redovisar inte för någon närmre bedömning om 
utgiftsökningarna avser fördyringar i enskilda projekt eller snarare beror på en snabbare 
takt i genomförandet än vad som planerades. Därmed är det svårt att bedöma huruvida 
ökade utgiftsramar det enskilda året påverkar den långsiktiga kapitalkostnadsutvecklingen 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-06-22 
Diarienummer 1004/20 
 

Handläggare: Eric Roos 
Telefon: 031-368 04 06 
E-post: eric.roos@stadshuset.goteborg.se 
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i verksamheten och eventuell påverkan på brukningstaxans utveckling för den del som 
inte finansieras av anläggningsavgifter. 

Nämnden lyfter i sin hemställan att ett drastiskt sänkt tempo i genomförandet för att klara 
att nå årets ramar troligen innebär både skadeståndsanspråk och fördröjningar i övrigt för 
pågående exploateringsprojekt med kostnadsökningar som följd även för andra delar av 
organisationen. Vad det rör sig om för storlek på dessa kostnader preciseras inte i 
nämndens underlag.  

Även för 2019 hade nämnden väsentliga avvikelser i förhållande både till beslutade ramar 
och senare även till godkända prognostiserade avvikelser vilket framför allt hänfördes till 
en snabbare och högre genomförandetakt än planerat och inte till egentliga 
kostnadsökningar. Avser även årets prognosavvikelser främst tidigareläggning av 
kostnader är detta relativt små utgiftsförskjutningar i förhållande till exploateringen och 
investeringarna i stadsutvecklingen i övrigt.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kretslopp och vattennämnden lyfter i hemställan att det finns risker om kretslopp och 
vattennämnden inte har möjlighet att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i den 
omfattningen som stadsutvecklingen kräver. I förlängningen kan det innebära en 
utbyggnad med lokala VA-lösningar, som bedöms som ett sämre alternativ ur ett 
ekologiskt perspektiv enligt nämnden.  

Ambitionerna med att lösa rening och fördröjning av dagvatten i samband med VA-
utbyggnad påverkar statusen i vattendrag på ett positivt sätt. 

Bedömning ur social dimension 
Nämnden framhåller VA-utbyggnaden som en viktig del i framdriften och att möjliggöra 
den planerade och pågående stadsutveckling och bostadsförsörjning som eftersträvas för 
att möta bostadsbehovet.  

 

Bilaga 
Kretslopp och vattennämndens handlingar 2020-05-19 § 104 
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Ärendet  
Kretslopp och vattennämnden beslutade 2020-05-19 §104 om att hemställa till 
kommunstyrelsen om en utökning av investeringsmedel för VA-exploateringar om 
63 mnkr i 2020 års investeringsbudget. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om att föreslå kommunfullmäktige att besluta i 
enlighet med kretslopp och vattennämndens hemställan. 

Beskrivning av ärendet 
Kretslopp och vattennämnden genomför utbyggnad av allmänna vatten och 
avloppsanläggningar inom ramen för stadens exploateringsverksamhet. En analys av 
utfall och prognos har gjorts av förvaltningen och redovisats för kretslopp och 
vattennämnden med anledning av utfall för 2019 och planering för 2020. Ett intensivt 
arbete har bedrivits inom förvaltningen för att bedöma kostnader i pågående projekt och 
för att identifiera de nya projekt som staden planerar starta under året. Utifrån det arbetet 
har en bedömnings gjorts att exploateringsramen för 2020 kommer att överskridas med 
63 mnkr. 

Även den långsiktiga investeringsplanen för exploatering har setts över utifrån den 
kostnadsnivå och takt i utbyggnad vi nu ser i genomförandet av detaljplaner. Detta 
material ingår som ett av underlagen för beräkningar av taxe-behovet för 2021 och 
planperioden 2022–2023. Förvaltningen bedömer att finansiering av VA-utbyggnad på 
längre sikt är omhändertagen i den långsiktiga investeringsplan som presenteras under 
2020. 

Nämnden informerades om ett åtgärdsförslag för att komma tillrätta med prognostiserad 
avvikelse 2020-03-18 § 46. Kretslopp och vattennämnden uppdrog då åt förvaltningen 
utifrån informationen att återkomma till nämnden med förslag till hemställan om utökad 
exploateringsram för 2020 samt att exploateringsverksamheten skulle fortgå. 

Kretslopp och vattennämnden beslutade därefter 2020-05-19 §104 om att hemställa till 
kommunstyrelsen om en utökning av investeringsmedel för VA-exploateringar om 63 
mnkr (totalt 178 mnkr) i 2020 års investeringsbudget.  

Nämnden framhåller att för att förvaltningen ska kunna fortsätta bedriva de pågående 
VA-utbyggnaderna i genomförandet av detaljplaner, exempelvis inom Bostad 2021, 
behöver budgeten utökas. VA-huvudmannen har utifrån gällande lagstiftning en 
skyldighet att försörja ny bebyggelse med vatten och avlopp och åtaganden har gjorts i 
samband med beslutade detaljplaner. Att avbryta och bromsa pågående genomförande 
skulle sannolikt leder till stora skadeståndsanspråk på förvaltningen i det fall projekten 
avbryts. I förlängningen leder en utökning av budgeten till att kretslopp och 
vattennämnden kan bidra med sin del i att stadens utbyggnadsmål vad gäller bostäder kan 
hållas. 

Nämnden lyfter att detta överskridande orsakas av att det finns en stark politisk drivkraft 
till att bygga bostäder i Göteborg och att många exploateringsprojekt är i 
genomförandefas. Nämnden framhåller att en förklaring till budgetavvikelserna är att 
investeringsnomineringarna som budgetbesluten baseras på lämnas över långt före 
budgetårets start, som i kombination med att exploateringsverksamhetens volymer 
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förändras snabbt, ger svårigheter i att kunna göra tillförlitliga bedömningar och 
prognoser. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret konstaterar att utfallet för kretslopp och vattennämndens 
exploateringsinvesteringar även för 2019 blev väsentligt högre än budget. 
Kommunfullmäktige biföll nämndens hemställan 2019-11-21 § 16 och beslutade om en 
omfördelning av 44 mnkr till kretslopp och vattennämnden inom stadens befintliga 
exploateringsinvesteringsbudget för planperioden 2016–2019, för att möjliggöra 
pågående exploateringsinvesteringar. Den slutliga avvikelsen för planperioden landade på 
ytterligare ca 40 mnkr och en total avvikelse på planperioden 2016-2019 på totalt drygt 
80 mnkr (433 mnkr i utfall i förhållande till budgeterade 350 mnkr).  

Den budgetavvikelse som nu prognostiseras för 2020 (från 115 mnkr till 178 mnkr) ligger 
i linje med den nivåförskjutning av årliga investeringsvolymer som kretslopp och 
vattennämnden har lyft i samband med årsrapport 2019, delårsrapport per mars 2020 och 
i nomineringsunderlag för investeringar och exploateringar till förutsättningar för budget 
2021-2023. 

Med anledning av att kommunfullmäktige beslutat om årliga budgetar för investeringar 
från 2020 och framåt har nämnden inte möjlighet att nyttja utrymmet för en hel 
planperiod, utan har de årliga ramarna att förhålla sig till. Stadsledningskontoret kan 
konstatera att nämndens bedömda prognos pekar på väsentliga negativa avvikelser, 
närmre 55 procent i förhållande till beslutade utgiftsramar. Då nämnden inte bedömer att 
det finns några rimliga åtgärder för att hantera den prognostiserade avvikelsen ligger det i 
linje med stadens styrning att nämnden hemställer till kommunfullmäktige om utökade 
ramar eller hantering av prognostiserade avvikelser. 

I nämndens hemställan redovisas inte några alternativa åtgärdsplaner eller mer detaljerade 
effekter om verksamheten ska anpassas till beslutad ram. Därmed är det svårt att redogöra 
för vilka effekter på stadsutvecklingen, bostadsbyggandet eller ekonomiska effekter i 
övrigt i pågående exploateringsprojekt som skulle följa av en anpassning av 
verksamheten för att nå ram. Stadsledningskontoret kan konstatera att förvaltningen i sitt 
förslag till åtgärder som redovisades för nämnden (2020-03-18 § 46) lyfter att det i 
princip krävs att merparten av pågående projekt som är i genomförandefas avbryts 
omgående för att nämnden ska kunna hålla beslutad budgetram på 115 mnkr. Någon mer 
detaljerad eller avvägd analys av effekter för framdriften i de pågående och planerade 
exploateringsprojekten redovisas inte och stadsledningskontoret ser ett behov av att 
nämndens underlag utvecklas utifrån detta perspektiv framöver. 

I samband med förvaltningens redovisade åtgärdsplan beslutade kretslopp och 
vattennämnden att avslå förvaltningens åtgärdsplan och beslutade att arbetet med 
exploateringar skulle fortsätta. Därutöver gav nämnden förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med ett ärende om hemställan om ramökning för 2020.  

Vad avser kretslopp och vattennämndens prognoser, för sin del av 
exploateringsverksamheten, kan stadsledningskontoret konstatera att både utfallet för 
2019 och prognosen för 2020 går i motsatt riktning än den övriga 
exploateringsverksamheten. De totala exploateringsutgifterna har de senaste åren 
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regelmässigt redovisat väsentligt lägre utgifter än budgeterade volymer, framför allt 
beroende på förseningar och förskjutningar inom eller för enskilda projekt.  

För exploateringsverksamheten som helhet prognostiserades i mars månad betydligt lägre 
exploateringsinvesteringstakt än budgeterat för 2020. Nedan redovisas budget och utfall 
avseende exploateringsutgifter. 

Utfall och prognos 
exploateringsverksamheten 
(mnkr) 

Utfall 
Planperiod 
2016-2019 

Budget 
Planperiod 
2016-2019 

Utfall ack. 
mars 2020 

Prognos 
2020 

Budget 
2020 

Exploateringsutgifter (FN)   -134 -1 795 -2 264 

VA-utbyggnad (KoVN) -433 -350 -28 -178 -115 

Totala exploateringsutg. (2020)   -162 -1 973 -2 379 

  

Likt vad stadsledningskontoret lyfte redan i uppföljningen per mars tycks årsprognosen 
för exploateringsverksamheten som helhet vara relativt hög i förhållande till utfallet per 
mars. Det ska även ses i ljuset av att prognoserna för exploateringen som helhet är 
väsentligt lägre än budgeterade volymer.  

Därmed är stadsledningskontorets bedömning att det finns utrymme för ett utökat utfall i 
enlighet med kretslopp och vattennämndens prognos i förhållande till budget, utan att de 
totala budgeterade utgiftsramarna för exploateringsverksamheten 2020 överstigs. 

Väljer kommunfullmäktige att bifalla kretslopp och vattennämndens hemställan skulle 
det kunna hanteras på några olika sätt;  

genom att besluta om utökning av nämndens budget och därmed en utökning av de totala 
exploateringsinvesteringsramarna  

genom att omfördela budgeterade exploateringsmedel från fastighetsnämnden till 
kretslopp och vattennämnden  

genom att inte förändra budgetramarna utan istället godkänna en avvikelse i enlighet med 
nämndens hemställan och prognos.  

I det fall kommunstyrelse och kommunfullmäktige väljer att besluta i enlighet med 
hemställan förordar stadsledningskontoret en hantering likt 2019, där avvikelsen 
godkänns, utan någon förändring av budgeterade belopp.  

Med tanke på prognosavvikelserna både 2019 och 2020 finns fortsatt ett behov för 
nämnden att utveckla sin långsiktiga verksamhetsplanering och en ekonomistyrning som 
fungerar inom ramen för stadens centrala budgetprocess.  Då de ekonomiska avvikelserna 
i förhållande till budget inom exploateringsverksamheten går åt så olika håll pekar det 
åter igen på att det fortsatt finns brister i samordning och samverkan mellan inblandade 
parter för att den ekonomiska planeringen ska gå i takt. Inblandade nämnder är väl 
medvetna om utvecklingsbehovet och att det fortsatt finns ett gemensamt ansvar för att 
utveckla även den ekonomiska planeringen och beslutsfattandet inom 
exploateringsverksamheten.  
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Samordnings och ekonomistyrningsfrågorna belystes även i stadsrevisionens rapport 
2019 avseende granskning av exploateringsekonomin (dnr 1433/19) och även som del i 
revisionens granskning av verksamhetsåret 2019 för kretslopp och vattennämnden 
(kretslopp och vattennämndens dnr 0008/19). Revisionen rekommenderar i sina slutsatser 
nämnden att utveckla och säkerställa den ekonomiska styrningen i ett längre 
tidsperspektiv och åtgärda redovisningsaspekter av investeringar och exploateringar 
utifrån granskningen.  

Revisionen avser därutöver i sin granskningsplan 2020 även att granska kretslopp och 
vattennämndens projektstyrning inom investerings- och exploateringsprojekt och 
kommunfullmäktige har i budget för 2020 (2019-11-13 § 4) givit nämnden i uppdrag att 
genomföra nödvändiga förändringar för att säkerställa en hållbar ekonomi inom VA-
kollektivet. Därmed gör stadsledningskontoret bedömningen att det inte finns ytterligare 
behov av att ge några direkta uppdrag till nämnden med anledning av 
prognosavvikelserna eller behov av någon ytterligare förstärkt uppsikt från 
stadsledningskontorets sida.  

I samband med kretslopp och vattennämndens beslut om hemställan gavs förvaltningen 
även i uppdrag att hitta en process där budgetunderlaget för exploateringsinvesteringar 
kan frikopplas från arbetet med taxan och därigenom göras senare. Stadsledningskontoret 
vill i detta sammanhang uppmärksamma nämndens långsiktiga planering för 
exploateringsinvesteringar inte enbart har en koppling till nämndens taxearbete utan ingår 
som en viktig del i och därmed behöver förhålla sig till stadens centrala budgetprocess.  

Stadsledningskontoret avser sammanfattningsvis att utan eget ställningstagande 
överlämna hemställan om utökad budgetram om 63 mnkr för 2020 till kommunstyrelsen 
för vidare beslut. Dock kan kontoret konstatera att ett överskridande av kretslopp och 
vattennämndens exploateringsinvesteringsramar för året inte innebär att de totala ramarna 
för exploateringsverksamheten som helhet överskrids för 2020 baserat på prognoserna per 
mars. Det kan samtidigt konstateras att kanske främst tidigareläggning av kostnader 
motsvarande 63 mnkr för 2020 är relativt små utgiftsförskjutningar i förhållande till 
exploateringen och investeringarna i stadsutvecklingen i övrigt. 

 

 

 

Magnus Andersson 

Tf Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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§ 104 0253/20 

Hemställan om utökad exploateringsbudget 2020 
 

Beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden bifaller förvaltningens förslag. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att hitta en process där budgetunderlaget för 

exploateringsinvesteringar kan frikopplas från arbetet med taxan och 

därigenom göras senare. 

 

Tidigare behandling 

Ärendet bordlades vid sammanträdet 2020-04-22, § 77. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2020-03-19 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

Yrkanden 

Ett yrkande från M, L, C, D, S, V och MP föreligger sammanträdet, bilaga 1. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner bifall för nämndens yrkande. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 

2020-06-02 

 

Kretslopp och vattennämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-05-19 



 

 

Kretslopp och vattennämnden 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

Emilia Dahlstedt 

 

Ordförande 

 

_______________________ 

Claes Johansson 

 

Justerande 

 

______________________ 

Jöran Fagerlund 

 



Dnr 0253/20 
Yrkande m, l, c  
angående exploateringsinvesteringar: 
 

Nämnden konstaterar att vi även i år har en prognos för exploateringsinvesteringarna som 

väsentligen överstiger vår budget. Svårigheterna med att lägga en realistisk budget beror till 

stor del på att staden-gemensamma projektprioriteringar görs sent. I den nuvarande processen 

görs prognosen för exploateringsinvestering i samband med arbetet med nästa års taxa. Då 

taxepåverkan från årets investeringar är liten bör investeringsprognosen kunna frikopplas från 

taxearbetet. Genom att prognosen görs senare bör möjligheten att göra en realistisk prognos 

öka. 

 
Därför yrkar vi att: 
 
Förvaltningens förslag bifalles. 
 
Att förvaltningen får i uppdrag att hitta en process där budgetunderlaget för 
exploateringsinvesteringar kan frikopplas från arbetet med taxan och därigenom göras senare. 
 
 



 

 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 1 (4) 

  

   

Utökning av exploateringsbudget 2020  

Förslag till beslut 

Kretslopp och vattennämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en utökning 

av investeringsmedel för VA-exploateringar om 63 mnkr i 2020 års 

investeringsbudget. 

Sammanfattning 

Exploateringsinvesteringar för VA-kollektivet är kostnader för de VA-

utbyggnader som behövs i samband med genomförandet av nya detaljplaner. 

Exploateringsinvesteringar genomförs i samverkan med andra förvaltningar som 

är delaktiga i stadens utbyggnad av Göteborg. Det är av stor vikt att Kretslopp och 

vatten kan bygga ut och försörja de nya bostäderna och verksamheterna med VA-

tjänster i samma takt som de andra förvaltningarna fullföljer sina delar i stadens 

utbyggnad. 

Uppföljning av kostnadsutfall för 2019 och för 2020 till och med februari har 

gjorts samt prognos för helåret 2020. Exploateringsinvesteringarna prognostiseras 

överskrida budgeterade 115 mnkr med 63 mnkr för 2020. 

Kretslopp och vattennämnden uppdrog åt förvaltningen 2020-03-18 § 46 att till 

nästa nämnd återkomma med förslag till hemställan om utökad exploateringsram 

för 2020. 

 

 

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om en hemställan till 

kommunstyrelsen om en utökning för VA-exploateringar för investeringsbudgeten 

för 2020 med 63 mnkr.  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen genomför exploateringsinvesteringar i samverkan med andra 

förvaltningar som är delaktiga i stadens utbyggnad av Göteborg. Det är av stor 

vikt att Kretslopp och vatten kan bygga ut och försörja de nya bostäderna och 

verksamheterna med VA-tjänster i samma takt som de andra förvaltningarna 

fullföljer sina delar i stadens utbyggnad. 

Uppföljning av kostnadsutfall för 2019 och för 2020 till och med februari har 

gjorts samt prognos för helåret 2020. Exploateringsinvesteringarna prognostiseras 

överskrida budgeterade 115 mnkr med 63 mnkr för 2020.  

Kapitaltjänstkostnader för investeringarna finansieras genom debitering av VA-

kollektivet enligt gällande VA-taxa. 

Förvaltningens bedömning 

Utfallet för exploateringsinvesteringar 2019 blev väsentligt högre än budget. 

Kommunfullmäktige biföll nämndens hemställan 2019-11-21 § 16 och beslutade 

om en omfördelning av 44 mnkr till Kretslopp och vattennämnden inom stadens 

befintliga exploateringsinvesteringsbudget för planperioden 2016–2019 för att 

möjliggöra ytterligare exploateringsinvesteringar. En analys av utfallet har gjorts 

och redovisats för nämnden 2020-03-18 § 45. 

En stor orsak till budgetavvikelsen konstateras i att budgeten sätts tidigt året innan 

och att detta i kombination med att exploateringsverksamhetens volymer 

förändras snabbt ger svårigheter i att tidigt kunna göra tillförlitliga bedömningar. 

Detta problem kvarstår för exploateringsbudgeten för 2020. Underlagen för 

investeringsbudgeten 2020 sattes i samband med att nämnden beslutade att skicka 

in långsiktig investeringsplan till kommunstyrelsen som underlag för det centrala 

budgetarbetet 2019-02-06 § 38.  

Avseende investeringsredovisningen så prognostiseras ett överskridande av 

exploateringsbudgeten även för 2020. Nämnden informerades om ett 

åtgärdsförslag för att komma tillrätta med detta 2020-03-18 § 46. Kretslopp och 

vattennämnden uppdrog åt förvaltningen att till nästa nämnd återkomma med 

förslag till äskande på utökad exploateringsram för 2020. 

Detta överskridande orsakas av att det finns en stark politisk drivkraft till att 

bygga bostäder i Göteborg och att många exploateringsprojekt är i 

genomförandefas. Ett intensivt arbete har bedrivits inom förvaltningen för att 

bedöma kostnader i pågående projekt och för att identifiera de nya projekt som 

staden planerar starta under året. En omvärldsanalys främst bestående av 



 

 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 3 (4) 

   

   

jämförelser med systerförvaltningarnas exploateringsbudgetar i staden har också 

genomförts. Utifrån det arbetet har en bedömnings gjorts att exploateringsramen 

för 2020 kommer att överskridas med 63 mnkr.  

För att förvaltningen ska kunna fortsätta bedriva de pågående VA-utbyggnaderna i 

genomförandet av detaljplaner, exempelvis inom Bostad 2021, behöver budgeten 

utökas. Kretslopp och vatten har utifrån gällande lagstiftning en skyldighet att 

försörja ny bebyggelse med VA och åtaganden har gjorts i samband med 

beslutade detaljplaner, vilket sannolikt leder till stora skadeståndsanspråk på 

förvaltningen i det fall projekten avbryts. I förlängningen leder en utökning av 

budgeten till att förvaltningen kan bidra med sin del i att stadens utbyggnadsmål 

vad gäller bostäder kan hållas. 

En analys av tidigare års kostnadsutfall har gjorts och presenterades för nämnden 

2020-03-18. Utifrån denna analys har ett åtgärdspaket också tagits fram för att 

bland annat öka träffsäkerheten i förvaltningens prognosläggning. Svårigheterna 

med att lägga realistiska prognoser för exploateringsinvesteringar beror till stor 

del på att stadengemensamma projektprioriteringar görs sent, att 

samordningsansvaret för utbyggnad ligger utanför förvaltningen och att 

fakturering sker sent på året. 

Även den långsiktiga investeringsplanen för exploatering har setts över utifrån 

den kostnadsnivå och takt i utbyggnad vi nu ser i genomförandet av detaljplaner. 

Detta material ingår som ett av underlagen för beräkningar av taxe-behovet för 

2021 och planperioden 2022–2023. Förvaltningen bedömer att finansiering av 

VA-utbyggnad på längre sikt är omhändertagen i den långsiktiga investeringsplan 

som presenteras under 2020. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förvaltningen önskar en utökad ram för VA-exploateringar med 63 miljoner 

kronor för år 2020. Detta motsvarar en procentuell utökning med 55 procent. 

En utökning av investeringsmedel kommer att påverka förvaltningens resultat när 

de aktuella projekten börjar skrivas av. För 2020 bedöms resultatpåverkan vara 

marginell då ingen helårseffekt uppnås samt att många projekt fortsätter även 

under nästa kalenderår. Till största delen går tillkommande medel till 

ledningsprojekt med en avskrivningstid på 50 år.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

En utökning av exploateringsbudgeten bedöms ha en positiv inverkan för staden 

och dess invånare ur ett ekologiskt perspektiv. Alternativet att bygga ut staden 

utan att kunna försörja de nya bostäderna och verksamheterna med kommunalt 

vatten och avlopp innebär en utbyggnad med lokala VA-lösningar som bedöms 

som ett mycket sämre alternativ. I samband med VA-utbyggnad fördröjs och 

renas dagvatten vilket påverkar statusen i vattendrag på ett positivt sätt.  
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Bedömning ur social dimension 

En utökning av exploateringsbudgeten bedöms ha en positiv inverkan för staden 

och dess invånare ur ett socialt perspektiv eftersom det möjliggör en fortsatt 

utbyggnad av bostäder och verksamheter för att uppnå stadens utbyggnadsmål för 

bostäder. Det kommer i sin tur resultera i att fler får möjlighet att bosätta sig i 

Göteborg och skapa sig ett eget boende. 

Expedieringskrets 

Kommunstyrelsen 
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