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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

Ombyggnad i gatukontorets lokaler
(ombyggnation av damernas omklädningsrum)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
godkänna att tekniska nämnden får omfördela 650 000 kr till investeringsprojekt för
ombyggnation av omklädningsrum Förrådet 4 från projektet förnyelse gatubelysning.

Ärendebeskrivning
Gatu- och parkenheten har äskat medel för ombyggnation av damernas omklädningsrum
på Verkstadsgatan 2. Medel har beviljats med totalt 600 000 kr fördelat under 2017 och
2018. Byggstart är planerat till november.
Under förarbetet upptäcktes att lokalerna på Verkstadsgatan saknar en godkänd OVK,
dvs obligatorisk ventilationskontroll. Denna ska utföras vart tredje år enligt Boverket och
det är byggnadens ägare som är skyldig att se till att de fel och brister som upptäcks vid
OVK åtgärdas omgående. Kraven finns i bygglagstiftningen.
En framtagen kalkyl ger totala kostnader inklusive ombyggnation av ventilation på
1 250 000 kr.
Inom investeringsprojekt för förnyelse gatubelysning finns medel vikta för en separation
av gatubelysningsanläggningen i Tjörnarp på 1 500 000 kr där Trafikverkets och
kommunens anläggningar är sammanbyggda i ett större antal punkter. Trafikverket
initierade frågan för ett par år sedan, men har sedan dess låtit frågan vila. Som det ser ut
i nuläget kommer inget att hända varken 2017 eller 2018.
En omfördelning är därför möjlig inom tekniska nämndens budgeterade
investeringsprojekt.

Förslag till beslutsmotivering
Då kommunen har begränsade ekonomiska resurser, måste varje nämnd omfördela
medel inom tilldelad budgetram. Ytterligare medel kan inte äskas. Tekniska nämnden
lyfter ett behov som tillkommit efter beslutet om ekonomiska ramar och visar även hur
detta kan finansieras inom budgetram.
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Beslutsunderlag
Beslut i tekniska nämnden 2017-10-24, TN § 74.
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