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Innehållsförteckning
§ 50 Val av justerare
§ 51 Samlingslokaler i Klippans kommun
§ 52 Nya Snyggatorpsskolan anslag om investering för 2016-2018
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§50

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Tekniska utskottets beslut
Åsa Edvardsson väljes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____
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PROTOKOLL
Tekniskt utskott
2018-09-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51

Samlingslokaler i Klippans kommun 
KS 2018.0256

Ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2017-08-15 att uppdra åt tekniska förvalt-
ningen att göra en lokalinventering av kommunens samlingslokaler
som underlag för fortsatta diskussioner om bland annat aulan på
Nya Snyggatorpsskolan.

2018-04-10, § 23, beslutade utskottet att uppdra åt tekniska förvalt-
ningen att detaljarbeta lokallistan avseende användningsområde,
bokningsbarhet samt eventuella åtgärdsbehov.

Fastighetsavdelningen har sedan dess arbetat med en inventering
av kommunens samtliga lokaler. Som en del i detta arbete har en
lokalgrupp med representanter för alla förvaltningar tagit fram en
förteckning över möteslokaler och samlingslokaler.

Vidare har Tekniska förvaltningen efter beslut från Tekniska utskottet
2018-04-10 detaljarbetet lokallistan avseende användningsområde,
bokningsbarhet samt eventuella åtgärdsbehov.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens komplettering 2018-09-04.
Sammanställning samlingslokaler (rev 180904),
bilaga Tu § 51/18.

Yrkande
Kerstin Persson (S) yrkar att uppdrag lämnas till teknisk förvaltning
att ta fram förslag på vilka lokaler som kan användas för föreningslivet
och vilka eventuella förändringar som kan behöva genomföras i dessa
lokaler för att möjliggöra för  att öka nyttjandegraden av kommunens
samlingslokaler.

Tekniska utskottets beslut
1. Uppdrar till teknisk förvaltning att ta fram förslag på vilka lokaler som
    kan användas för föreningslivet och vilka eventuella förändringar som
    kan behöva genomföras av dessa lokaler för att möjliggöra för  att
    öka nyttjandegraden av kommunens samlingslokaler.
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2. Informationen i övrigt noteras. 
_____
 

Beslutet skickas till 
Teknisk förvaltning
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PROTOKOLL
Tekniskt utskott
2018-09-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52

Nya Snyggatorpsskolan anslag om investering för 2016-2018 
KS 2010.0062

Ärendet
2009 startades ett projekt för att renovera Snyggatorpsskolan. Projektet har genomförts 
etappvis och undervisningen har fortsatt i de lokaler som inte omfattats av pågående 
ombyggnadsetapp.

Etapp 4 pågår just nu och kommer att avslutas i oktober 2018. Uppföljningen av 
ekonomin för renoveringen visa på ett litet överskott inräknat det stadsbidrag som 
tillförts.

När den fjärde etappen är klar har hela skolan totalrenoverats. Tak, vissa ytterväggar, alla 
invändiga golv, innerväggar, innertak samt alla installationer. Detta gäller för alla delar 
utom aulan som finns i hus 4 samt utemiljön på skolans framsida, dessa åtgärder finns 
inte med i underlaget för renovering.

Skolan och fastighetsavdelningen har tagit fram ett förslag på hur området längs 
Torggatan samt runt hemkunskapsbyggnaden skulle kunna utformats. Med detta förslaget 
som utgångpunkt har fastighetsavdelningen också sökt stadsbidrag från Boverket. Det är 
dock tveksamt om Boverket hinner behandla denna ansökan innan årets slut.

Fastighetsavdelningen vill därför få i uppdrag att, tillsammans med skolans ledning gå ut 
med ett underlag för att få in anbud på renoveringen av utemiljön. Om kostnaden i något 
av anbuden ryms inom den budget för renoveringen av Nya Snyggatorpsskolan som 
beslutats, vill fastighetsavdelningen nyttja den återstående delen till renovering av 
utemiljön.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2018-09-04 med bilagor, bilaga Tu § 52/18.

Tekniska utskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Uppdrar åt tekniska förvaltningen att handla upp renovering av
    Nya Snyggatorpsskolans utemiljö, som finansieras av återstående
    delen av budgeterade medel för skolans renovering.
2. Noterar i övrigt informationen avseende ekonomisk redovisning
    gällande renovering av Nya Snyggatorpskolan.
_____
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2018-09-04 Beteckning

Ert datum Er beteckning

Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro
264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 0435-184 60 www.klippan.se 991-2122

Direkttelefon E-post Plus Giro 
förnamn.efternamn@klippan.se 829 79-6

Fastighetsavdelningen
                           Bilaga 1

Nya Snyggatorpsskolan – uppdaterad beskrivning av ekonomin

Bakgrund
Nya Snyggatorpsskolan har sedan 2009 succesivt renoverats i olika etapper. Både 
klassrum, korridorer, slöjdsalar, toaletter med mera har blivit renoverade. Här följer en 
kort sammanställning av ekonomin i projektet.

Budget och utfall (27 aug 2018)
Nya Snyggatorpsskolan 2016 2017 2018
Budget 15 000 14 000 14 000
KB 0 1 565 2 703
Utfall -5 235 -14 842 -19 185
Statsbidrag 1 980 (4 620)

Summa 9 765 2 703 2 138

Observera att 8 200 tkr av överskottet 2016 inte kom med till KB år 2017, endast 1 565 tkr. 

Etapper Statsbidrag Utfall (aug)
Etapp 3 A 4 560
Etapp 3 B+C 13 200
Etapp 4 A 5 920
Etapp 4 B 1 980 2 190
Etapp 4 C - 4E (4 620) 12 442
Summa 6 600 38 312

Kostnad för de olika etapperna
Etapp 3 A har färdigställts till en kostnad av 4 560 kkr.
Etapp 3 B+C har färdigställts till en kostnad av 13 200 kkr.
Etapp 4 A + 4 B har färdigställts till en kostnad av 5 920 kkr. + 2 190 kkr. = 8 110 kkr.
Etapp 4 C-E pågår och beräknas kosta 13 121 kkr. 

För redovisning av den totala kostnaden för Snyggatorpsskolans renovering sedan 2010 se 
bilaga 3. 
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Beskrivning av etapp 4 A-E

Etapp 4 A omfattade en tillbyggnad som rymmer två grupprum, renovering av ett 
klassrum och ombyggnad för ett lärararbetsrum. 
Skillnaden mellan tillbyggnaden i Etapp 3A och 4A är att 4A har ett vindfång med dörrar 
anpassade för handikapp passage samt ett förråd.

Etapp 4 B omfattar renovering av två bildsalar, toaletter, korridor samt ett nytt 
lärarlagsrum.

Etapp 4 C till 4 E omfattar renovering av två trä- och metallslöjdsalar, två bildsalar samt 
2+1 musiksalar, korridorer, foajé samt utbyggnad av nytt handikapp wc och renovering av 
befintliga wc.
Byggnadsarbetena för etapp 4C tom 4E har upphandlats med en totalentreprenad med 
färdig handling.

Summering av ekonomin

Kostnad för alla etapperna är idag cirka 39 miljoner kronor sedan 2016. Statsbidraget på 
6,6 miljoner kronor blir ett bra bidrag för projektets utfall. 

Renoveringen av Nya Snyggatorpsskolan är i klass med standarden för en modern skola. 
Detta innebär att vi fått en fräsch skola till en rimlig kostnad där befintlig 
tegelkonstruktion kombineras med modern byggteknik. 

Under projektet har det förkommit både totalentreprenader samt arbete på löpande 
räkning. Totalentreprenaderna har i detta projekt varit mest kostnadseffektivt. 

 

 

Tekniska förvaltningen 

Ardiana Demjaha Håkan Abrahamsson
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Snyggatorpsskolan

from 2010-01-01 2018-01-01
tom 2017-12-31 2018-08-31 Totalt

Etapp 1 10 664 929 0 10 664 929

Etapp 2 15 531 391 0 15 531 391

Etapp 3 A 4 560 928 4 560 928

B 6 961 051 13 370 6 974 421

C 6 199 320 18 860 6 218 180

Etapp 4 A 1 917 409 4 121 792 6 039 201

B 114 500 2 075 800 2 190 300

C 69 040 2 573 243 2 642 283

D 101 740 6 146 688 6 248 428

E 36 010 3 722 059 3 758 069

46 156 318 18 671 812 64 828 130

Inget utfall för projektet år 2009
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