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Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i allt väsentligt i rapportens slutsatser
och rekommendationer och lämnar svar enligt följande
Fastställa tidplan för kartläggning av underhållsbehovet, samt ta fram
underhållsplaner med kostnads- och tidsatta åtgärder
Bilagorna till den aldrig beslutade VA-planen från 2014 innehåller stora
delar av det underlag som efterfrågas för att kunna kostnads- och tidsätta
underhållsbehovet. På grund av hög arbetsbelastning har arbetet med ny VAplan skjutits upp. Arbetet planeras att återupptas under 2019 och beräknas ta
drygt ett år.
Delta i Svenskt Vattens undersökning Hållbarhetsindex, då rapporten kan
tjäna som underlag för analys och slutsatser inför den strategiska planeringen
Förvaltningen är positiv till medverkan i Svenskt Vattens Hållbarhetsindex
och ser den som ett bra hjälpmedel för analys och slutsatser. Det krävs dock
ett mycket omfattande arbete för att få fram alla indata till undersökningen
Förslaget blir därför att inledningsvis delta i delar av undersökningen och
successivt utöka medverkan i den takt det är möjligt.
_____________________________________________________________
Bakgrund
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens
rutiner gällande underhållsplanering av kommunens anläggningar i form av
ledningsnät för vatten, avlopp och dagvatten samt renings- och vattenverk
samt planering för utbyggnad.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderas att
samhällsbyggnadsnämnden
- fastställer tidplan för kartläggning av underhållsbehovet samt ta fram
underhållsplaner med kostnads- och tidsatta åtgärder
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- delta i Svenskt Vattens undersökning Hållbarhetsindex, då rapporteringen
kan tjäna som underlag för analys och slutsatser inför den strategiska
planeringen.
Revisorerna önskar svar senast den 15 december 2018.
Verksamhetschef Vatten och renhållning Oscar Aspman redogör för ärendet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 19 november 2018
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