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§ 29 Rapporter 2022-03-24
SBN 2022/43

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden
2022-02-18 – 2022-03-17.
SBN 2021/442

Kommunstyrelsen arbetsutskott – Beslut om förfrågan om förvärv av
mark i anslutning till

SBN 2022/98

Jävsnämnden – Beslut om svar på ansökan om nedtagning av träd på
Kungsbroområdet

SBN 2020/124

Kommunfullmäktige – Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter

SBN 2020/262

Kommunfullmäktige – Beslut om antagande av avfallstaxa för avfall
under kommunalt ansvar

NATUR.2021.80

Länsstyrelsen – Beslut att inte överpröva strandskyddsdispens på
fastigheten

SBN 2019/317

Barn- och utbildningsnämnden – Beslut om projektdirektiv för
investeringsprojekt förskolan Ekedalen

NATUR.2021.391

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt – Beslut om avslag
av överklagande av beslut om upphävande av kommunalt beslut om
strandskyddsdispens för anordnande av uppställningsplats på fastigheten

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.

Beslutsunderlag


Rapportlista, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2022-02-17.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 30 Anmälan av delegationsbeslut till
samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-24
SBN 2022/79

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-02-24.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.

Beslutsunderlag











Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, 2022-03-17.
Delegationsbeslut fattade av miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsinspektör, 2022-03-17.
Delegationsbeslut fattade av ordförande samhällsbyggnadsnämnden, 2022-03-16.
Delegationsbeslut fattade av arbetsutskottet, 2022-03-16.
Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef, 2022-02-16.
Delegationsbeslut fattade av enhetschef VA/Avfall, 2022-02-16.
Delegationsbeslut fattade av utvecklingsledare, 2022-02-16.
Delegationsbeslut fattade av administratör, 2022-02-16.
Delegationsbeslut fattade av driftledare – Service, 2022-02-16.
Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig, 2022-02-16.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 31 Beslut om planbesked för Örvang 4, 5, 9 och 10
SBN 2021/664

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt planbesked för ändring av detaljplan för
del av kv. Örvang.

Sammanfattning av ärendet
Den 21 december 2021 inkom ansökan om planbesked för del av kv. Örvang. Planbeskedet avser
en förtätning av befintlig bebyggelse genom påbyggnad i våningshöjd samt genom nybyggnation.
Sökande har sedan tidigare ett rivningslov för byggnad inom fastigheten Örvang 4. Förtätningen
avser främst bostadsbebyggelse, med möjlighet till verksamheter i bottenplan. För att möjliggöra
högre bebyggelse än dagens höjder behöver gällande detaljplaner ändras.
Intentionerna i ansökan följer riktlinjerna i ÖP2030, med en förtätning av bostadsbebyggelse i
centrala delar av Tidaholms tätort.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att ge positivt planbesked för
ändring av detaljplan för del av kv. Örvang.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Beslut om planbesked för del av kv. Örvang”, planarkitekt Marie
Bengtzon, 2022-03-08.
Situationsplan, 2022-03-17.
Begäran om planbesked för Örvang 4, 5, 9 och 10, 2021-12-21.

Sändlista
Sig. Larsson Byggnads AB

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 32 Beslut om antagande av bostadsstrategiskt
program
SBN 2020/514

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Bostadsstrategiskt
program 2021-2025.

Sammanfattning av ärendet
Gällande bostadsstrategiskt program för Tidaholms kommun antogs i maj 2017 och gäller 2017–
2020. För att svara upp mot invånarnas behov av bostäder och planera inför framtidens utveckling
bör ett nytt bostadsstrategiskt program tas fram.
Arbetet med att ta fram översiktliga planeringsdokument som berör kommunen inom detta
område har initierats av en projektgrupp hos samhällsbyggnadsförvaltningen och sedan beretts i en
politisk referensgrupp inom samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har genom sitt arbete tagit fram ett förslag till nytt bostadsstrategiskt
program som har ställts ut så att grannkommuner, länsstyrelsen och andra berörda regionala
organ fått tillfälle att yttra sig över planeringen för bostadsförsörjningen. Efter utställningen har
synpunkter sammanställts och mindre uppdateringar och justeringar har genomförts.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen förslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta Bostadsstrategiskt program 2021-2025.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av bostadsstrategiskt program”, planarkitekt
Madeleine Turén Liljedahl, 2022-03-18.
Förslag till bostadsstrategiskt program 2021–2025, 2022-03-17.
Sammanställning av inkomna yttranden, 2022-03-17.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 98/2020 ”Beslut om upprättande av
bostadsstrategiskt program”, 2020-09-03.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 33 Beslut om revidering av vindbruksplan
SBN 2019/525

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra arbetsgruppen för revidering av
vindbruksplan att presentera ett förslag på reviderad vindbruksplan senast på nämndens
sammanträde 2022-06-23.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har genom tidigare beslut uppdragit en grupp bestående av både
förtroendevalda från nämnden och tjänstepersoner från förvaltningen att arbeta fram förslag på
revideringar av kommunens vindbruksplan.
Som en del av detta uppdrag beslutar nämnden att ett revideringsförslag på vindbruksplan ska
presenteras för nämnden senast på nämndens sammanträde 2022-06-23.

Förslag till beslut
-

Ordföranden föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att uppdra arbetsgruppen för
revidering av vindbruksplan att presentera ett förslag på reviderad vindbruksplan senast på
nämndens sammanträde 2022-06-23.

Beslutsunderlag



Presentationsmaterial, 2022-02-10.
Gällande vindbruksplan i Tidaholms kommun, 2010-10-28.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 34 Beslut om godkännande av slutrapport för
Rosenbergsområdet
SBN 2022/106

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande
sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en samlad slutrapport för samtliga delprojekt på
Rosenbergsområdet

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna upprättad
slutrapport för Rosenbergsområdet.
Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att bordlägga ärendet till
nästkommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag och
ordförandens förslag om bordläggning.
Ordföranden ställer först ordförandens förslag om bordläggning under proposition och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla detta.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av slutrapport för Rosenbergsområdet”,
projektledare Peter Eriksson, 2022-03-17.
Slutrapport – Rosenbergsområdet, 2022-01-21.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 35 Information från förvaltningen
SBN 2019/12

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om följande:
o
o
o
o
o

Förstudie i investeringsprojekt Förskola Ekedalen
Lokalutredning för social- och omvårdnadsnämndens verksamhet
Fastigheter som ej fullt nyttjas i kommunal verksamhet
Skyddsrum
Verksamhetsdag i Gamla Köpstad

Förslag till beslut
-

Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga informationen till
handlingarna.

Beslutsunderlag


-

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 36 Information om implementering av
måltidsenheten
SBN 2019/12

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Måltidschef Ulrika Aleniusson, måltidsutvecklare Annelie Nohlberg och driftledare Emmelie
Svensson informerar om implementering av den nya måltidsenheten.

Förslag till beslut
-

Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga informationen till
handlingarna.

Beslutsunderlag


-

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 37 Information om tillståndsenheten i samverkan
(TIS)
SBN 2019/12

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Alkohol och tobakshandläggare på tillståndsenheten i samverkan (TIS),
om TIS och dess tillsynsarbete på uppdrag av nämnden.

, informerar

Förslag till beslut
-

Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga informationen till
handlingarna.

Beslutsunderlag


-

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 38 Information om budgetarbete inför budget
2023
SBN 2022/105

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om budgetarbete inför budget 2023.

Förslag till beslut
-

Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga informationen till
handlingarna.

Beslutsunderlag


-

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 39 Beslut om månadsrapport för
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari –
februari år 2022
SBN 2022/126

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen,
o uppdra förvaltningen att presentera en åtgärdsplan till nästa nämndsammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat en månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari –
februari år 2022.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna upprättad
månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen.
Roger Lundvold (KD) föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen,
o uppdra förvaltningen att presentera en åtgärdsplan till nästa nämndsammanträde

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett förslag om tillägg från
Lundvold.
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Lundvolds förslag om tillägg under proposition och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla detta.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ” Beslut om månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende
januari – februari år 2022”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-03-17.
Månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – februari år 2022,
2022-03-17.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 40 Beslut om tidsbegränsad delegation av bygglov
inom fastigheten Ramstorp 4:10
BYGG.2022.66

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge tidsbegränsad delegation för beslut om bygglov
inom fastigheten Ramstorp 4:10 till enhetschef för Hållbar Utveckling, att gälla till och med
2024-04-01.

Sammanfattning av ärendet
Kriminalvårdsanstalten i Tidaholms kommun ska kommande åren byggas ut och förändras. I
nuläget har ett antal bygglov beviljats som exempelvis perimeterskydd och bodetableringar.
Anstaltsområdet ligger utanför detaljplan. Hittills beviljade bygglov har kunnat hanteras inom
befintlig delegationsordning.
Förvaltningen bedömer att flertalet av kommande bygglovsansökningar gäller bygglov för bland
annat bostäder. För närvarande har inte förvaltningen delegation på att fatta beslut om detta, utan
varje enskilt lov måste beslutas av samhällsbyggnadsnämnden eller dess arbetsutskott. För att
förenkla hanteringen och ge en effektiv service gentemot kriminalvårdsanstalten föreslås att
samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen en tidsbegränsad delegation till och med 2024-04-01
för bygglov inom fastigheten Ramstorp 4:10.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att ge tidsbegränsad delegation
för beslut om bygglov inom fastigheten Ramstorp 4:10 till enhetschef för Hållbar
Utveckling, att gälla till och med 2024-04-01.

Beslutsunderlag



Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 34/2022 ”Beslut om tidsbegränsad
delegation av bygglov inom fastigheten Ramstorp 4:10”, 2022-03-10.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om tidsbegränsad delegation av bygglov inom fastigheten
Ramstorp 4:10”, enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann, 2022-03-03.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 41 Beslut om revidering av delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämnden
SBN 2019/920

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har utarbetat ett antal förslag på revideringar i befintlig delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämnden, antagen 2019-12-12, senast reviderad 2021-10-21.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att revidera
delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med upprättat förslag.

Beslutsunderlag




Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 33/2022 ”Beslut om revidering av
delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden”, 2022-03-10.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämnden”, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2022-02-21.
Förslag till reviderad delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, 2022-03-02.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 42 Beslut om yttrande angående förfrågan om köp
av intilliggande mark till fastigheterna
SBN 2021/358

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att inte sälja delar av
fastigheten Helliden 2:10 enligt inkommen förfrågan.

Sammanfattning av ärendet
Ägarna av fastigheterna
och har till kommunstyrelsen lämnat en gemensam
förfrågan om att få förvärva mark i anslutning till sina respektive fastigheter, avseende delar av
kommunens fastighet Helliden 2:10.
De förfrågade markområdena omfattas av en stadsbyggnadsplan från 1974, med tillägg 1978 och
2004, där delen av Helliden 2:10 ifråga är planlagd som ”Allmän plats - Park eller plantering”, med
kommunalt huvudmannaskap. För att markområdena ska kunna avyttras till intressenterna och
tillföras deras befintliga fastigheter, vilka är planlagda som kvartersmark, behöver planläggningen av
markområdet ändras från allmän plats till kvartersmark, då Lantmäteriet i en fastighetsreglering
inte kan införliva mark i fastigheter i strid med gällande planläggning. En sådan planändring bedöms
ej vara prioriterat utifrån redan befintliga planuppdragen och planläggningar.
Vidare bedömer nämnden att den förfrågade marken bör kvarstå i kommunens ägo då marken i
en framtida vidareexploatering av Hellidsområdet enligt ÖP kan komma att behövas som en del i
utformningen av nya planläggningar och bostadsområden. Sammanfattningsvis föreslår därför
nämnden att den förfrågade marken inte bör avyttras enligt inkommen förfrågan.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunstyrelsen
besluta att inte sälja delar av fastigheten Helliden 2:10 enligt inkommen förfrågan.

Beslutsunderlag






Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 35/2022 ”Beslut om yttrande angående
förfrågan om köp av intilliggande mark till fastigheterna
”, 2022-03-10.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående förfrågan om köp av intilliggande mark till
fastigheterna
”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-03-02.
Kommunstyrelsens begäran om yttrande angående förfrågan om köp av intilliggande mark
till fastigheten
, 2021-06-17.
Kommunstyrelsens begäran om yttrande angående förfrågan om köp av intilliggande mark
till fastigheten
2021-06-17.
Kommunstyrelsens begäran om yttrande angående förfrågan om köp av intilliggande mark
till fastigheten
2021-06-17.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Kommunstyrelsens begäran om yttrande angående förfrågan om köp av intilliggande mark
till fastigheten
, 2021-06-17.
Kommunstyrelsens begäran om yttrande angående förfrågan om köp av intilliggande mark
till fastigheten
, 2021-06-17.
Förfrågan om köp av intilliggande mark till fastigheten
, 2021-06-07.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 43 Beslut om medlemskap i inköpscentral
avseende försörjningssektorerna
SBN 2022/104

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansöka om medlemskap i inköpscentral avseende
försörjningssektorerna i form av den ekonomiska föreningen Sinfra.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden avser att ansöka om medlemskap i den nationella ekonomiska
föreningen Sinfra (Svensk inköpscentral för infrastruktur ekonomisk förening).
Sinfra är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar.
Föreningen gör på uppdrag av sina medlemmar upphandlingar inom försörjningssektorn i teknik,
produkter och tjänster. Sinfra arbetar för hållbara upphandlingar och i upphandlingsprocessen
väger hållbarhetskrav och leverantörernas hållbarhetsarbete alltid tungt i utvärderingen.
Sinfra är som nämnden förstår unik i sitt slag och nämnden kan inte se att det finns andra
alternativa inköpscentraler som arbetar på liknande sätt att söka sig till.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansöka om medlemskap i
inköpscentral avseende försörjningssektorerna i form av den ekonomiska föreningen
Sinfra.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse ”Beslut om medlemskap i inköpscentral avseende
försörjningssektorerna”, enhetschef VA/Avfall, Karin Steen, 2022-03-16.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 44 Beslut om yttrande gällande motion att inrätta
en återbrukscontainer på återvinningscentralen
(ÅVC)
SBN 2021/393

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har inkommit med en motion där det föreslås att en återbrukscontainer ställs upp på
återvinningscentralen i Siggestorp (ÅVC) och att en kontinuerlig verksamhet inrättas med regler
och riktlinjer för verksamheten.
Då motionens förslag redan finns med planeringen för kommande åtgärder på ÅVC så bedömer
nämnden att motionen kan bifallas. Dock bör poängteras att införandet av en återbruksfunktion
inte kommer att ske omedelbart, utan som en del i kommande åtgärder och ändringar på ÅVC.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen.

Beslutsunderlag






Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 24/2022 ”Beslut om yttrande gällande
motion att inrätta en återbrukscontainer på återvinningscentralen (ÅVC)”, 2022-03-10.
Tjänsteskrivelse ”Yttrande motion - Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC”, enhetschef
VA/Avfall Karin Steen, 2022-03-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 84/2021 ”Beslut om remittering Motion Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat avfall”,
2021-06-23.
Motion ” Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat
avfall”, 2021-05-31.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 45 Beslut om revidering av investeringsmedel för
investeringsprojekt ishall
SBN 2021/588

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
investeringsmedel för investeringsprojekt ishall från 10,0 mnkr till 13,0 mnkr.

Sammanfattning av ärendet
Efter kommunfullmäktiges beslut om godkännande av projektering för investeringsprojekt ishall
fattat 2022-01-31, där investeringsmedel i projektet fastslogs till 10,0 mnkr, har
samhällsbyggnadsförvaltningen i sin verkställighet bedömt att investeringsbudgeten behöver
revideras.
Nämndens bedömning under pågående upphandling är att revideringsmedel i projektet bör
revideras till 13,0 mnkr, till följd av bland annat markanta förändringar i kostnader överlag på
marknaden för denna typ av projekt. Dessa kostnadsförändringar bör ses i ljuset av rådande
osäkerheter kring bland annat material- och bränslepriser på världsmarknaden. Då projektets
genomförande är tidskänsligt i och med det säsongsbetonade nyttjandet av ishallen, kan inte
projektets genomförande invänta eventuell framtida stabilitet på marknaden, och en skyndsam
revidering av investeringsmedel bedöms därför vara nödvändig.
De tekniska förutsättningarna och genomförandet i övrigt i projektet bedöms vara oförändrade
sen kommunfullmäktiges beslut om godkännande av projektering. Nämnden bedömer att
avskrivningskostnaden kommer att öka med uppskattningsvis 150 000 kr per år, i och med den
ökade investeringskostnaden.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera investeringsmedel för investeringsprojekt ishall från 10,0 mnkr till 13,0
mnkr.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av investeringsmedel för investeringsprojekt ishall”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-03-22.
Kommunfullmäktiges beslut § 7/2022 ”Beslut om projektering för investeringsprojekt
ishallen”, 2022-01-31.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur

22

Utdragsbestyrkande

