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KS 2020/918

Kommunstyrelsen

LOVA och Våtmarks LONA - projektansökan
restaurering av Ståstorpsån
Sammanfattning
Tekniska servicenämnden har inkommit med ett ärende rörande projektansökan för
restaurering av Ståstorpsån. Syftet med ansökan om medel från LOVA och LONA
våtmark är att på kommunens åkermark vid Ståstorpsån, återskapa en funktionell å
som på bästa sätt renar vattnet från näringsämnen, utjämnar vattenflöden och
skapar ökad biologisk mångfald.
Projektet beräknas totalt sett kosta 2,2 mnkr under en treårsperiod, varav
projektansökan till LOVA och LONA våtmark avser bidrag motsvarande 75
procent. Kommunens medfinansiering beräknas därmed till 550 tkr. Av detta
belopp kan viss del motsvara utförda arbetstimmar. För resterande del som avser
kommunens kontanta medfinansiering, 450 tkr, äskar tekniska servicenämnden
tilläggsanslag. Beloppet kan delas upp i 100 tkr 2021, 250 tkr 2022 samt 100 tkr
2023.
Noteras kan att det i beredningen av ärendet framkommit en förhoppning att en
större del kan komma att finansieras via externa bidrag, det vill säga att
kommunens medfinansiering i så fall skulle kunna uppgå till ett lägre belopp.
Enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning finns det goda skäl att genomföra projektet. När det gäller äskandet om tilläggsanslag bör man emellertid notera
att respektive nämnd erhåller budgetramar som möjliggör för prioritering mellan
olika kostnader/åtgärder. Den årliga beloppsmässiga nivån för kommunens medfinansiering av nu aktuellt projekt bör vara möjlig för tekniska servicenämnden att
hantera inom redan tilldelad ram. Av detta skäl är kommunledningsförvaltningens
förslag att nämnden inte ska beviljas begärt tilläggsanslag.

Beslutsunderlag
Tekniska serviceförvaltningen tjänsteskrivelse 2020-11-02
Tekniska servicenämndens beslut 2020-11-11, § 123
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-03 (denna skrivelse)
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta
att uttala sig positiv till att i detta ärende aktuellt projekt genomförs
att inte bevilja tekniska servicenämnden tilläggsanslag och samtidigt framföra att
kommunal medfinansiering av projektet bör hanteras inom berörd nämnds
tilldelade budgetram.

Beslutet skickas till
Tekniska servicenämnden
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling
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Ärendet

