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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Dag och tid:

2020-05-13 10:00

Plats:

Hellidens folkhögskola, Konferensgården

Justerare:

Johan Liljegrahn (M) eller Lennart Nilsson (SD)

OBS! Extrainsatt sammanträde. Observera lokalen.
Gruppmöte kl. 09:30. Respektive partigrupp anordnar lokal.
Kallade
Ledamöter
Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Runo Johansson (L), Bengt Karlsson (S),
Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin
Abdihodzic (V), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan
Liljegrahn(M), Lennart Nilsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Ersättare
Zelal-Sara Yesildeniz (S), Mattias Ezelius (S), Othmar Fiala (S), Georgos
Moschos (S), Per-Erik Thurén (S), Karin Olofsson (MP), Charlotte Daremark
(KD), Birgitta Andersson (L), Ida Davidsson (M), Peter Friberg (M), Marika
Lund (SD)
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Beslut om att godkänna projektering för kvarstående
ombyggnadsbehov i projekt ”Ombyggnation av
Hökensåsskolan och Forsenskolan" samt anslå
ytterligare medel
Beslut om reviderad investeringsbudget 2020
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-04-28
Ärendenummer
2017/105

Kommunstyrelsen

Henrik Johansson
0502-60 62 11
henrik.johansson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Godkännande av projektering samt
tilläggsanslag anpassningar Hökensåsskolan
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018- 01-29, §4/2018, att avsätta 20 miljoner
kronor för projektet ombyggnation kök och matsal på Hökensåsskolan samt att
anpassa Hökensåsskolan och Forsenskolan till en 7-9 skola respektive f-6
skola.
Barn och utbildningsnämnden har nu beslutat att begära ytterligare 10 mnkr
för att färdigställa ombyggnationen av Hökensåsskolan.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut §50/2020 ”Beslut om
ombyggnation Hökensåskolan åk 7-9 samt Forsenskolan”, 2020-03-31
 Barn och utbildningsnämndens beslut §46/2020 ”Beslut om
godkännande av projektering för ombyggnad av Hökensåsskolan”,
2020-03-19
 Kommunfullmäktige beslut §4/2018 ”Beslut om godkännande av
tilläggsanslag för projekt ombyggnad Hökensås/forsen", 2018-01-29
 Kompletterande skrivelse från Barn och utbildningschefen, 2020-04-30
 Kompletterande skrivelse från Samhällsbyggnadschef, 2020-04-30
Utredning
I förstudien som beslutades av kommunfullmäktige fanns en preliminär
kostnadsberäkning av projektet.
Ombyggnation av köket var i förstudien beräknad till 10.0 mnkr. Efter att
upphandlingen var genomförd var kostnaden uppe i 13 mnkr. När utfallet är
summerat har kostnaden stannat på 23 mnkr. Detta innebär att den totala
budgeten som fanns i projektet på 20 mnkr har övertrasserats. På grund av att
kostnaden för köket har överstigit den budget som fanns för köket saknas i
dagsläget medel för att färdigställa övriga ombyggnationer på Hökensåsskolan
och Forsenskolan. Det överskottet mot budget på 3,0 mnkr har bokförts under
2019. När hela projektet är klart kommer en slutredovisning av projektet
behandlas i sin helhet av kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen har inhämtat en skrivelse från
samhällsbyggnadschefen som redogör för orsaken till varför kostanden har
överstigit budget.
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Kommunledningsförvaltningen har även begärt in en skrivelse från barn- och
utbildningschefen avseende vilka konsekvenser en utebliven eller minskad
investering skulle få för verksamheten. I det kompletterade underlaget finns
även en beräkning för ökade kapitalkostnader med. Till denna ska läggas att
kommunen även måste låna upp medel till investeringen, vilket ökar
kommunens räntekostnader. Den ränta som kommunen använder sig av i
budgetberäkningar är 2% i dagsläget, vilket motsvarar 200 tkr per år i ökade
räntekostnader för ett lån på 10 000 tkr.
Tidaholms kommuns resultat för 2019 uppgick till 4.0 mnkr vilket är ca 18
mnkr lägre än budget. Detta innebär att kommunen har 18 mnkr mindre medel
för att kunna finansiera investeringar med egna medel. Tidaholms kommun
hade i budget planerat att låna upp 50 mnkr. Kommunen måste nu istället låna
upp 80 mnkr för att klara sin likviditet och hålla den likviditetsreserven som
krävs enligt finanspolicyn.
Kommunen har under senaste åren haft en hög investeringsnivå. Den höga
investeringsnivån medför ökade driftkostnader i kommunens verksamheter.
Kommunens prognos efter februari månad visade ett resultat för kommunen
på -4.0 mnkr. I denna prognos fanns inga effekter av den pågående Coronapandemin på ekonomin. Senaste prognosen efter mars månad visar ett
resultat för kommunen på -11,3 mnkr vilket är en budgetavvikelse på 34,4
mnkr.
Barnrättsbedömning
Barnrättsbedömningen är genomförd i verksamhetsnämnden
Utredningens slutsatser
Tidaholms kommun befinner sig i mycket ansträngt ekonomiskt läget, detta
även innan ekonomiska effekter på grund av Corona-pandemin. Nämnderna
har ansvar för att driva sin verksamhet med god kvalité och en budget i
balans. Nämndernas underskott mot budget visar i senaste prognosen en
budgetavvikelse på 24.2 mnkr. Det saknas också åtgärdsplaner för att
återkomma till en budget i balans.
Kommunen har haft en hög investeringsnivå de senaste åren och har
ytterligare flertalet investeringar på gång. Den höga investeringsnivån innebär
ökade driftkostnader för kommunen och minskar utrymmet för övriga
kostnader som personalkostnader.
För att inte ytterligare belasta kommunens driftbudget med tillkommande
driftkostnader på grund av nya investeringar anser
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen inte bör avsätta ytterligare
medel till investeringar. Först när det finns politiska beslut på hur kommunen
ska nå en budget i balans och vilka prioriteringar som ska genomföras i
investeringsbudgeten bör nya investeringar beslutas.
Förslag till beslut
 Kommunledningsförvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut.
Sändlista
Barn och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-04-30
Ärendenummer
2020/157

Barn- och utbildningsnämnden

Anneli Alm
0502-606103
anneli.alm@tidaholm.se

Komplettering till investeringar Hökensåsskolan
Ärendet
Hökensåsskolan ska efter sommaren vara en skola för årskurs 7-9. Då ska de
små 7-9 enheterna på Forsen och Hökensås bli en sammanhängande enhet.
Detta har planerats för under lång tid och det har varit många olika aktiviteter
kopplade till detta. Dels hur man ska förebygga för att få en miljö för både
personal och elever där både den pedagogiska kvaliteten är hög samt
arbetsmiljön är god. Dels också för hur den fysiska miljön ska matcha en
verksamhet riktad mot äldre elever. Det handlar också om att få en attraktiv
arbetsplats som inbjuder pedagoger, dels att stanna kvar men också att
lockas att arbeta på.
Beslutsunderlag

Utredning
Hökensåsskolan ska efter sommaren vara en skola för årskurs 7-9. Då ska de
små 7-9 enheterna på Forsen och Hökensås bli en sammanhängande enhet.
Detta har planerats för under lång tid och det har varit många olika aktiviteter
kopplade till detta. Dels hur man ska förebygga för att få en miljö för både
personal och elever där både den pedagogiska kvaliteten är hög samt
arbetsmiljön är god. Dels också för hur den fysiska miljön ska matcha en
verksamhet riktad mot äldre elever. Det handlar också om att få en attraktiv
arbetsplats som inbjuder pedagoger, dels att stanna kvar men också att
lockas att arbeta på.
Nuvarande Hökensåsskolan inrymmer verksamhet från förskoleklass till åk 9
och vissa lokaler/utrymmen har behov av allt från viss upprustning till ren
ombyggnad. Under 2019 byggdes kök och matsal om och vissa delar i
anslutning till dessa utrymmen, såsom mediatek och uppehållsutrymmen för
eleverna. I källaren gjordes några större salar om till mindre rum för att
möjliggöra undervisning i mindre sammanhang.
På BUN:s möte 200220 togs ett beslut om att avsätta 10 miljoner för
ombyggnad av Hökensåsskolan. I de tio miljonerna ligger det en kostnad på
tre miljoner som härrör till den ombyggnation som redogjordes för ovan. Alltså
kvarstår sju miljoner för de behov som beskrivs nedan.
Det som planerats att göras ytterligare är följande:
- Utöka personalrummet och göra det till en naturlig mötesarena för
personalen. Det finns stora vinster i att ha gemensamt utrymme där
Barn- och utbildningsnämnden
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man har rast/paus, hämtar post, planerar för vikarier, möter andra
kollegor m.m.
Bygga till ytterligare en undervisningssal för Hem- och
konsumentkunskap. Det finns idag en Hkk sal men för att tillgodose
timplanen finns behov av ytterligare en sal.
Flytta upp musiksal från nedervåningen till första plan och möjliggöra
musikundervisning som möter målen i läroplanen
De lokaler som idag inrymmer elever i F-3 behöver fräschas upp,
målas väggar eventuellt bytas mattor. Öppna upp några ytor
Elevhälsan är en viktig del av verksamheten på en 7-9 enhet.
Säkerställa ändamålsenliga lokaler för dessa funktioner, såsom avskilt
väntrum, lokal för kurator, specialpedagog samt skolsköterska i
anslutning till varandra.
De lokaler som idag inrymmer 7-9 bör helst göras vissa ändringar som
att öppna upp mellan två rum, ta bort entredörrar och ersätta med
fönster. Detta för att göra bra arbetsrum för pedagoger där de kan
samverka på ett kollegialt sätt.
De lokaler som idag inrymmer 4-6 ska till viss del ändras till inbjudande
ytor för eleverna att ha rastaktiviteter på. Dessa ligger i anslutning till
personalutrymmen så det ska vara en tydlig vuxennärvaro
Utöver ovanstående finns optioner på bl.a. en aula i nedre plan,
ommålning och uppfräschning av allmänna ytor samt modernisering av
teknik såsom digitala skärmar istället för projektorer

Ovanstående är bara det ytterst nödvändiga och tanken har hela tiden varit att
nyttja lokalerna på bästa sätt och bara göra de ändringar som vi anser
nödvändiga för att kunna ha en flexibel och ändamålsenlig verksamhet.
Utifrån nuvarande ekonomiska läge finns det funderingar kring om det är
möjligt att genomföra de tänkta ombyggnaderna. Då BUN är i ett ansträngt
ekonomiskt läge med underskott från 2019 och krav på ytterligare
anpassningar inför 2021, kan ytterligare kostnader bli svåra att hantera men
att driva en verksamhet av god kvalitet kräver också lokaler som möjliggör
detta och möter en modern och flexibel pedagogik.
Följande konsekvenser beskrivs nedan ifall olika beslut tas
1. Ej genomföra några investeringar alls
Skolan blir då inte anpassad för en högstadieverksamhet fullt ut.
Hälften av eleverna måsta ha sin undervisning i Hem- och
konsumentkunskap på Forsen skolan. Personalen får ej tillgång till bra
personal- och arbetsrum. Elevhälsan får inte möjlighet att samverka på
bästa sätt. Skolan blir inte den attraktiva arbetsplats vi önskar och kan
eventuellt tappa behöriga pedagoger och skolledare
Ökad kapitalkostnad 0
2. Prioritera de mest nödvändiga ombyggnaderna till en kostnad av
tre miljoner
Bygga en undervisningssal för Hem- och konsumentkunskap så att
ämnet kan genomföras på Hökensåsskolan.
Utöka personalrummet till en naturlig mötesarena
Ökad kapitalkostnad ca 150´/år = ca 25% tjänst
Barn- och utbildningsnämnden
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Om möjligt skapa utrymmen för att göra resterande åtgärder under
2021 till en kostnad av fyra miljoner
3. Genomföra de tänkta ombyggnaderna till en kostnad av sju
miljoner
Se punkter ovan.
Ökad kapitalkostnad ca 355´/år = ca 60% tjänst
I punkt 2 och 3 ingår också projektledning och intern tid.
Barnrättsbedömning
Barnrättsbedömning är ej gjord på grund av tidsbrist.
Förslag till beslut

Sändlista
Kommunstyrelsen
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200427

Underlag till tjänsteskrivelse investeringar Hökensås
Med anledning av tilläggsanslag för ombyggnationer på Hökensåsskolan
skickas följande information kring ärendet från
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Utförandet av ombyggnad av kök Hökensås samt ombyggnation av vissa
lärosalar som en följd av köksrenoveringen genomfördes under 2019.
Projektet var utmanande redan från start och initiala riskanalyser visade på
stora risker att genomföra det som avsågs inom budget.
Projektets genomförande visade på samma resultat som befarades initialt,
under utförandet uppkom flertalet utmaningar som resulterade i oönskade
kostnader. Den budget som satts till 20 MSEK totalt, överskreds med 3 MSEK
och då kvarstår ett antal ombyggnationer på Hökensåsskolan som planerats
att genomföras.
Överskridandet kan delas upp i flera mindre poster, men den klart största
kopplas till ombyggnation i ett äldre hus där konstruktionslösningar som var
svåra att förutse berördes. Mycket av den bärande konstruktionen påverkades
och nya utformningar behövdes skapas. Ett område som även behöver
belysas är faktumet att köket utformades på ett sätt så att det på ett bättre sätt
kan leverera mat i framtiden till andra enheter. Något som på sikt bedöms ge
en positiv ekonomisk effekt.
Projektet har följts månatligen i styrgrupp och avvikelser från budget har
signalerats i princip från start av projektet våren 2019. Arbetssättet att
färdigställa köket och sammanställa återstående ombyggnationer har varit väl
förankrade.

Tidaholm 200427
Johan Elgh
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-26

Samhällsbyggnadsnämnd

2020/253

§ 50 Beslut om godkännande av projektering för ”ombyggnad av
Hökensås/Forsen”
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har i
samråd genomfört projektering, tagit fram ritningar och inhämtat anbud av de
kvarstående ombyggnadsbehoven.
Förvaltningarna kan konstatera att det inte föreligger något gynnsamt
upphandlingsläge då få anbud inkommit och att anbudssumman bedöms som
hög.
Omfattningen av förfrågan sammanfattas i följande områden:
- iordningställa personalrum/kopiering/samverkansyta
- ytterligare en Hkk sal (uppehållsrum tas bort)
- nytt uppehållsrum i anslutning till personalutrymmen
- ändamålsenliga lokaler för elevhälsan
- arbetsplatser för personal
- grupprum för elever
- iordningställa specialsalar såsom musik, bild
- övrig uppfräschning av lokaler
Samtliga ombyggnationer är behövda för att få till en väl fungerande
högstadieskola, men förvaltningarna bedömer att prioriteringar, där vissa
delmoment skjuts fram i tiden alt. inte alls genomförs, bör göras. För att
möjliggöra denna prioritering vill förvaltningarna dela upp anbuden i flera
optioner.
Vidare ser förvaltningarna vissa möjligheter att upphandlingsmässigt
samordna andra pågående upphandlingar inom barn- och
utbildningsnämnden, såsom förskolorna Rosenberg samt Ekedalen.
För att möjliggöra ett utförande under sommarlov är en tidplan för
beslutsgången skapad vilken inrymmer beslut i kommunfullmäktige senast
under maj månad.
Barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen
bedömer att de mest nödvändiga åtgärderna kan genomföras inom ramen för
ett tilläggsanslag på totalt 10 MSEK till befintligt anslag för projekt
”ombyggnad Hökensås/Forsen”.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 46/2020 ”Beslut om
godkännande av tilläggsanslag för projekt ”ombyggnad
Hökensås/Forsen”, 2020-03-19.
 Ritning, 2020-03-24.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-26

Samhällsbyggnadsnämnd

 Kommunfullmäktiges beslut § 86/2018 ”Beslut om ombyggnation kök
och matsal Hökensåsskolan”, 2018-06-25.
 Kommunfullmäktiges beslut § 4/2018 ”Beslut om ombyggnation
Hökensåskolan åk 7-9 samt Forsenskolan”, 2018-01-29.
 Kommunstyrelsens beslut § 10/2018 ”Beslut om projektstyrning Ombyggnation Forsenskolan och Hökensåsskolan”, 2018-01-10.
Förslag till beslut
 Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna
projektering för kvarstående ombyggnadsbehov i projekt ”ombyggnad
Hökensås/Forsen”.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna projektering för
kvarstående ombyggnadsbehov i projekt ”ombyggnad
Hökensås/Forsen”.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-19

Barn- och utbildningsnämnden

2020/157

§ 46 Beslut om godkännande av tilläggsanslag för projekt
”ombyggnad Hökensås/Forsen”
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta att godkänna tilläggsanslag på totalt 10 MSEK till befintligt anslag för
projekt ”ombyggnad Hökensås/Forsen” och att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att anslå 10 MSEK ytterligare i tilläggsanslag till
befintligt anslag för projekt ”ombyggnad Hökensås/Forsen”.
Barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har i
samråd genomfört projektering, tagit fram ritningar och inhämtat anbud av de
kvarstående ombyggnadsbehoven.
Förvaltningarna kan konstatera att det inte föreligger något gynnsamt
upphandlingsläge då få anbud inkommit och att anbudssumman bedöms som
hög.
Omfattningen av förfrågan sammanfattas i följande områden:
- iordningställa personalrum/kopiering/samverkansyta
- ytterligare en Hkk sal (uppehållsrum tas bort)
- nytt uppehållsrum i anslutning till personalutrymmen
- ändamålsenliga lokaler för elevhälsan
- arbetsplatser för personal
- grupprum för elever
- iordningställa specialsalar såsom musik, bild
- övrig uppfräschning av lokaler
Samtliga ombyggnationer är behövda för att få till en väl fungerande
högstadieskola, men förvaltningarna bedömer att prioriteringar, där vissa
delmoment skjuts fram i tiden alt. inte alls genomförs, bör göras. För att
möjliggöra denna prioritering vill förvaltningarna dela upp anbuden i flera
optioner.
Vidare ser förvaltningarna vissa möjligheter att upphandlingsmässigt
samordna andra pågående upphandlingar inom barn- och
utbildningsnämnden, såsom förskolorna Rosenberg samt Ekedalen.
För att möjliggöra ett utförande under sommarlov är en tidplan för
beslutsgången skapad och som inrymmer beslut i kommunfullmäktige senast
under maj månad.
Barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen
bedömer att de mest nödvändiga åtgärderna kan genomföras inom ramen för
ett tilläggsanslag på totalt 10 MSEK till befintligt anslag för projekt
”ombyggnad Hökensås/Forsen”.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-19

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av tilläggsanslag för anpassningar
Hökensåsskolan”, skolchef Anneli Alm, 2020-03-18.
 Ritning, 2020-03-18.
 Kommunfullmäktiges beslut § 86/2018 ”Beslut om ombyggnation kök
och matsal Hökensåsskolan”, 2018-06-25.
 Kommunfullmäktiges beslut § 4/2018 ”Beslut om ombyggnation
Hökensåskolan åk 7-9 samt Forsenskolan”, 2018-01-29.
 Kommunstyrelsens beslut § 10/2018 ”Beslut om projektstyrning Ombyggnation Forsenskolan och Hökensåsskolan”, 2018-01-10.
Förslag till beslut
 Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
 att godkänna tilläggsanslag på totalt 10 MSEK till befintligt anslag
för projekt ”ombyggnad Hökensås/Forsen”.
 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anslå 10 MSEK ytterligare i tilläggsanslag till befintligt anslag för
projekt ”ombyggnad Hökensås/Forsen”.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 att godkänna tilläggsanslag på totalt 10 MSEK till befintligt anslag
för projekt ”ombyggnad Hökensås/Forsen”.
 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anslå 10 MSEK ytterligare i tilläggsanslag till befintligt anslag för
projekt ”ombyggnad Hökensås/Forsen”.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-05-05
Ärendenummer
2020/208

Kommunstyrelsen

Henrik Johansson
0502-60 62 11
henrik.johansson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Reviderad investeringsbudget 2020
Ärendet
Tidaholms kommun befinner sig i ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Detta
även innan ekonomiska effekter på grund av Corona-pandemin. Nämnderna
har ansvar för att driva sin verksamhet med god kvalité och en budget i
balans. Nämndernas underskott mot budget visar i senaste prognosen en
budgetavvikelse på 26.8 mnkr. Det saknas också åtgärdsplaner för att
återkomma till en budget i balans.
Kommunen har haft en hög investeringsnivå de senaste åren och har
ytterligare flertalet investeringar på gång. Den höga investeringsnivån innebär
ökade driftkostnader för kommunen och minskar utrymmet för övriga
kostnader som till exempel personalkostnader.
För att inte ytterligare belasta kommunens driftbudget med tillkommande
driftkostnader på grund av investeringar anser kommunledningsförvaltningen
att kommunstyrelsen bör reviderad investeringsbudgeten för 2020.
Syftet är att se över möjligheten att minska kommunens investeringsbudget
samt att kommunstyrelsens budgetberedning ges möjlighet att bereda
investeringsbudgeten inför beslutet av strategisk plan och budget för 20212023.
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit
fram ett förslag till reviderad investeringsbudget för 2020. I förslaget har
projekt som inte har ett godkänt avtal med en byggentreprenör eller projekt
som inte är aktuella under 2020 flyttats fram i tiden.
Beslutsunderlag
Ny investeringsbudget 2020
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat
förslag till investeringsbudget för 2020.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se

12

2/2

Sändlista
Samtliga nämnder

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Projektnummer
90000
90003
90005
90009
90019
90024
90036
90045
90049
90052
90077
90106
90108
90114
93016
93044
93046
93053
93060
93065
93066
93067
93069
93070
93075
93077
93082
93083
93085
93090
93091
93092
95019
95027
95029

Namn
Budget 2020
Ny budget 2020
Differens
Kommentar
Inventarier Kommunstyrelsen
2 844
1 422
1 422 Halverade inventariebudget för nämnder
Inventarier Samhällsbyggnadsnämnden
1 080
540
540 Halverade inventariebudget för nämnder
Inventarier Lekplatser
300
150
150 Halverade inventariebudget för nämnder
Inventarier Barn- och utbildningsnämnden
1 863
931
931 Halverade inventariebudget för nämnder
Inventarier Social- och omvårdnadsnämnden
753
376
376 Halverade inventariebudget för nämnder
Inventarier Kultur- och Fritidsnämnden
1 894
947
947 Halverade inventariebudget för nämnder
Tillgänglighetsanpassning (fastighet)
434
434
0 Oförändrat Pågår
Toppbeläggningar
1 422
1 422
0 Oförändrat Pågår
Broar renovering
1 812
500
1 312 Flyttas delvis till 2021 och ska genomföras
Trafikbel. förnyelse och modernisering
206
206
0 Oförändrat Pågår
GC-väg o trafikreglering enl. program
1 480
1 480
0 Oförändrat Pågår
E-arkiv
947
200
747 Flyttas delvis till 2021 och hanteras av budgetberedningen
Stödsystem Adato och uppgradering e-Companion
356
356
0 Oförändrat Pågår
Integrationsmotor
294
294
0 Oförändrat Pågår
Expl Rosenberg område 2
20 899
20 899
0 Oförändrat Pågår
Planerat fastighetsunderhåll
4 780
4 780
0 Oförändrat Pågår
Gröna Rum - Parker - div åtgärder utbyte träd och förbättringar
709
300
409 Flyttas delvis till 2021 och hanteras av budgetberedningen
Tidan, omläggning kajkant
763
763
0 Oförändrat Pågår
Investeringsreserv
15 548
10 000
5 548 Ändrad budget 2020
Förskola Rosenberg
24 934
0
24 934 Flyttas till 2021 och hanteras av budgetberedningen
Skola Rosenberg
46 016
46 016
0 Oförändrat Pågår
Idrottshall Rosenberg
25 003
25 003
0 Oförändrat Pågår
Byte värmekälla, Midgård
471
471
0 Oförändrat Pågår
Reservkraftverk
1 200
1 200
0 Oförändrat Pågår
Konstnärlig utsmyckning Rosenbergsskolan
944
944
0 Oförändrat Pågår
Barnens Hus renovering
5 592
0
5 592 Flyttas till 2021 och hanteras av budgetberedningen
Cirkulationsplats Ringvägen
3 000
0
3 000 Flyttas till 2021 och ska genomföras, avtal med trafikverket
Expl Rosenberg 1
1 363
1 363
0 Oförändrat Pågår
Inventarier LSS boende
500
500
0 Oförändrat Pågår
Hyresgästanpassningar
1 000
1 000
0 Oförändrat Pågår
Inventarier Rosenberg
6 000
6 000
0 Oförändrat Pågår
Förskola Ekedalen
5 000
0
5 000 Flyttas till 2021 och hanteras av budgetberedningen
Reservvattentäkt
7 000
0
7 000 Flyttas till 2021 och ska genomföras
Överföringsledning Folkabo
5 000
0
5 000 Flyttas till 2021 och hanteras av budgetberedningen
Reinvesteringar
3 711
2 000
1 711 Flyttas delvis till 2021 och ska genomföras
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96002
96012
96013
96014
96015
96017
96019
96020

Sluttäckn deponianl
Personalbyggnad
Ombyggnad ÅVC - Siggestorp
Farligt avfall
Återvinningsstationer (ÅVS)
Matavfall kärl
Grönt Kort
Rivning + Kallgarage /förråd
Summa

3 124
2 000
368
700
285
900
500
1 000

3 124
0
0
0
285
900
0
0

0
2 000
368
700
0
0
500
1 000

203 996

134 807

69 189

2020-05-08 08:52

Oförändrat Pågår
Flyttas till 2021 och
Flyttas till 2021 och
Flyttas till 2021 och
Oförändrat Pågår
Oförändrat Pågår
Flyttas till 2021 och
Flyttas till 2021 och

ska genomföras
ska genomföras
ska genomföras

ska genomföras
ska genomföras
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