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Nämnden för VA och Räddningstjänst

Prioriterade investeringar/Investeringsbudget
2020 - Mittskåne Vatten - Höörs kommun
Förslag till beslut
VR-nämnden:
1. godkänner prioriterade investeringar för Höörs kommun 2020 som sin
investeringsbudget för året.
2. ger VA-chefen i uppdrag att informera nämnden när omprioriteringar görs under året
och löpande lägga fram förändringar för beslut i nämnden.
3. godkänner att 10 mkr av 50 mkr investeringsram inte kommer att användas under 2020
och att de istället kommer att behöva nyttjas under kommande år.
4. skickar ärendet som information till kommunstyrelsen i Höörs kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Höörs kommun beslutade 2019-06-19 (§66, KSF 2018/291) att ge
avgiftsfinansierade delen av VR-nämnden 50 miljoner kronor per år i investeringsram för
åren 2020-2024.
Under dessa år kommer Mittskåne Vattens investeringsbehov att variera men i
genomsnitt ligga på cirka 50 miljoner kronor. Detta beror bland annat på variationer i
kompetensförsörjningen samt vilket skede större projekt är i. Under 2020 är flera större
projekt i projekteringsskede vilket ger lägre kostnader än i byggfasen.
Exempel på större projekt som projekteras under 2020 är VA-försörjningen till
Maglehillsområdet, överföringsledning till Snogeröd samt åtgärder på Ormanäs
reningsverk och anslutande ledningar/anläggningar.
Detta innebär att investeringsmedel kommer att behöva överföras från 2020 till 2021.
Inför budget 2021 kommer en flerårsplan att redovisas.
Tabell 1: Bedömd investeringsvolym för 2020 och kommande år.
År

Investeringsvolym

2020

37 mkr
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2021

53 mkr

2022

66 mkr

2023

44 mkr
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Investeringsvolymen för året kommer att uppdateras för beslut på kommande
sammanträden beroende på hur projekten och ej planerade investeringar utvecklas.

Magnus Brom
VA-chef
magnus.brom@mittskanevatten.se

Beslutsunderlag
Investeringsbudget Höör 2020

