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Köksinvesteringar – uppföljning och 
omfördelning av anvisade medel.

Ärendebeskrivning

Sedan 2017 har ett flertal nödvändiga köksinvesteringar varit 
inplanerade i investeringsbudgeten. En förstudie genomfördes 
och under en 5 års period planeras för  investeringar på 135 
mnkr. Färdigställda investeringar är Hus F på Expoområdet och 
Gröndalsskolans tillagningskök. På Finnvedens Gymnasium 
tidigarelades en del maskinutbyten i väntan på en större 
ombyggnad. Linnebergs köksombyggnad har pausats för att 
invänta beslut från berörda förvaltningar gällande framtida drift.
Mossleskolan köksombyggnad är projekterad och ska ut på 
upphandling. Trälleborgsskolans kök kommer att projekteras 
tillsammans med skolprojektet. 

Vi har tidigare meddelat att förstudiens budget för Hus F på 
Expo inte har kunnat följas, likaså har Gröndalsskolans kök
fördyrats jämfört med tidiga kalkyler. Uppdrag och målsättning 
har varit att med hjälpa av omprioriteringar göra det möjligt att 
hålla investeringarna inom den totala budgeten på 135 mnkr.

Vi har tidigare gjort omdisponering av anslagna medel från 
Pepparmyntans förskola till förmån för Gröndalsskolan. Vad 
gäller. Berörda förvaltningar (Omsorgsförvaltning samt 
Serviceförvaltning) kommer i dagarna ta beslut om att inte ha 
något tillagningskök med matservering på Linneberg.

Vi redovisar kostnadsuppföljning på genomförda, pågående och 
planerade köksprojekt vid sammanträdet och föreslår att medel 
som anvisats för Linnebergs köksombyggnad omfördelas för att 
täcka redovisade underskott för pågående och planerade projekt.
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Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

Att     godkänna informationen och

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige 

Att    omfördela anvisade medel för Linnebergs köksombyggnad
         (projekt XXXXXX) till ombyggnaden av kök och matsal i
          Hus F på Expoområdet (projekt XXXXXX),
          Gröndalsskolans tillbyggnad av kök (projekt XXXXXX)
          samt till Mossleskolans köksombyggnad (projekt
          XXXXX) enligt Tekniska förvaltningens förslag.   

 

Claes Karlsson Jesper du Rietz
Fastighetschef Förvaltningschef
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Anvisning av medel för projekt ny pumpstation 
Åminne

Ärendebeskrivning

Ref till projektblad  KF146

Pumpstationen i Åminne är sliten och vi behöver bygga en ny. 
Den är belägen vid det gamla reningsverket i Åminne. De gamla 
bassängerna fungerar som en pumpsump, vilket inte är bra. Det 
samlas slam i bassängerna vilket ständigt kräver underhåll och 
medför kostnader. Vi behöver göra en projektering för att senare 
kunna bygga en ny pumpstation och riva det gamla 
reningsverket. Pumpstationen kommer att vara belägen där det 
gamla reningsverket ligger nu. Vi behöver således riva 
reningsverket också. 

Vi begär härmed att 300 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
anvisas till projektet för att projektera och planera för en ny 
pumpstation.  

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att              anvisa 300 000 kr ur 2020 års investeringsbudget
                  för att projektera och planera för en ny pumpstation i                        
Åminne

               

Antti Vähäkari Jesper du Rietz
VA-chef Förvaltningschef
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Anvisning av medel för projekt Dannäs 
avloppsverk

Ärendebeskrivning

Ref till projektblad  KF109

Dannäs reningsverk är slitet och behöver rustas upp. 
Pumpstationen och inkommande ledningar vid reningsverket ska 
bytas ut. En ny pumpsump med nya pumpar och styrning ska 
anläggas. Arbetena görs i egen regi.

Vi begär härmed att 1 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
anvisas till projektet för att rusta upp Dannäs reningsverk.  

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att              anvisa 1 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget
                  för att rusta upp Dannäs reningsverk.                 

Antti Vähäkari Jesper du Rietz
VA-chef Förvaltningschef

6

file:///G:/ALLM/PROJEKTBLAD/Projektblad/Investeringsbudget%202019%20samt%20plan%202020-2023/VA/KF109_%20Dann%C3%A4s%20avloppsverk.docx


TJÄNSTESKRIVELSE
2020-05-04

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.93

 1 (1)

Anvisning av medel för projekt Rydaholms 
avloppsverk

Ärendebeskrivning

Ref till projektblad  KF107

Rydaholms avloppsreningsverk är slitet och behöver en 
upprustning. Vi behöver göra en projektering av åtgärderna som 
ska göras samt att personaldelen behöver rustas upp. Eftersom 
Rydaholm är ett av våra samhällen i ytterkanten av kommunen 
används personaldelen ofta vid lunch och andra måltider. Därför 
är det viktigt att personaldelen har en bra standard. Rydaholms 
reningsverk avser vi behålla för framtiden och underhålla och se 
till att den håller en bra standard. 

Vi begär härmed att 500 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
anvisas till projektet för att rusta upp personaldelen i Rydaholms 
reningsverk, samt att projektera åtgärderna som ska göras i 
reningsverket.  

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att     anvisa 500 000 kr ur 2020 års investeringsbudget
          för att rusta upp och projektera Rydaholms reningsverk.                 

Antti Vähäkari Jesper du Rietz
VA-chef Förvaltningschef
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Anvisning av medel för projekt förstärkningar av 
detaljplaner

Ärendebeskrivning

Ref till projektblad  KF122

Detaljplan Mossle, söder om sjukhuset har vunnit laga kraft. 
Tekniska förvaltningen ska bebygga området enligt detaljplanen. 
Själva planområdet finansieras av Mark- och 
exploateringsavdelningen på KLF. VA-anslutningarna till 
området finansieras av VA. Följande ska byggas som finansieras 
av VA-pengar: 

 Avloppsledning till kassunen vid Pålslund.
 Avloppsledning från planområdet till pumpstationen.
 Pumpstation vid pendelparkeringen. 

Nu pågår upphandling av horisontell borrning som ska utföras 
först. 

Vi begär härmed att anslagna medel i 2020 års 
investeringsbudget anvisas till projektet för byggande av VA-
infrastruktur. 

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att              anvisa 15 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget
                  för byggnation av VA-infrastruktur vid Mossle söder   
                  om sjukhuset projekt 301018.                 

Antti Vähäkari Jesper du Rietz
VA-chef Förvaltningschef
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Anvisning av medel för projekt, 
Överföringsledning Värnamo – Bor.

Ärendebeskrivning

Ref till projektblad  KF136

Överföringsledningarna mellan Värnamo och Bor har 
projekterats. Då vi inte har tillgång till marken ännu har inte 
geotekniken kunnat göras ännu. 

Vi har byggt ledningar på Bredasten i Värnamo, där ledningarna 
senare kommer att fortsätta mot Bor. Detta har medfört 
kostnader under 2020. 

Vi begär härmed att 6 000 000 kr från 2020 års 
investeringsbudget anvisas till projektet för fortsatt projektering 
och planering. 

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

Att              anvisa 6 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget
                   för fortsatt projektering och planering, projektnr: 
304007.                 

Antti Vähäkari Jesper du Rietz
VA-chef Förvaltningschef
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Anvisning av medel för projekt VA Hamra

Ärendebeskrivning

Ref till projektblad  KF130

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att Hamra är ett 
verksamhetsområde för spillvatten, vilket innebär att Värnamo 
kommun ska försörja Hamra med spillvattenrening. 

Ledningar och ett mindre reningsverk ska byggas. 

Nu pågår förprojektering av området. 

Vi begär härmed att 2 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget 
anvisas till projektet för projektering och planering av 
spillvatten i Hamra.  

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att              anvisa 2 000 000 kr ur 2020 års investeringsbudget
                  för projektering och planering av spillvatten i Hamra, 
projekt 301016.                 

Antti Vähäkari Jesper du Rietz
VA-chef Förvaltningschef
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Taxor fritidsanläggningar from 1 juli 2020

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen ser årligen över taxor för uthyrning av 
kommunens idrottsanläggningar. Föreslagen taxejustering gäller 
från 1 juli 2020. 

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta tekniska utskottets förslag till nya taxor för uthyrning 
av kommunens idrottsanläggningar att gälla från 1 juli 
2020.

Camilla Kagemark Maria Grimstål 
Handläggare Handläggare
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Utredning

De förändringar som har gjorts i justeringen av taxorna återfinns 
i bilaga.

2019 gjordes en större förändring av taxorna för att dessa skulle 
bli så begripliga, enkla och rättvisa som möjligt. I år är 
justeringarna mindre omfattande. 

De viktigaste förändringarna är:

 Ljusseveka grusplan har tillkommit som 
uthyrningsobjekt. Den har tidigare varit befriad från 
avgift. 

 Ishallarna har fått en speciell taxa för försäsong, en 
ändring från tidigare upplägg då man har haft 
specialavtal. Principen med försäsongstaxa är den 
samma som för fotboll utanför högsäsong där 
konstgräsplanen kostar betydligt mer under 
vinterhalvåret än under sommarhalvåret. 

 Samlingsrum Norregård har tillkommit som nytt 
uthyrningsobjekt. Det är en nybyggnation vid Norregårds 
Idrottsplats (fotbollsplan). 

 Halogenbelysning på Finnvedsvallen har fått en ganska 
rejäl höjning. Den faktiska kostnaden är 5 000 kr per 
match och förslaget är att höja den till 2 500 kr, vilket är 
halva kostnaden. 

 Padelbanan i Bor har tillkommit som nytt 
uthyrningsobjekt. 

 I simhallen har taxan för halvårs- och helårskort för 
pensionär sänkts och babysim har tillkommit som ny 
aktivitet. Priset för barnkalas har höjts, vilket beror på att 
det kräver extra personalresurser och måste vara 
självfinansierande. Taxan för förening för lilla bassängen 
vid anordnande av simskolor har sänkts. Detta beror på 
att föreningsanordnad simskola inte ska behöva vara 
dyrare än kommunens egen simskola för att inte 
kommunen ska ha konkurrensfördelar i förhållande till 
förening. 
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Riskbedömning  

Förändringar har gjorts av årets taxor i en strävan att göra 
taxorna så begripliga och enkla som möjligt och samtidigt så 
rättvisa som möjligt. Några nya uthyrningsobjekt har tillkommit 
och i övrigt är det mindre justeringar som har gjorts. 
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige 2019-05-29 § 106 

Gäller fr o m 2019-07-01   
Rött = förslag på ny taxa alt. taxa för nya uthyrningsobjekt från 2020-07-01
________________________________________________________________

Taxor sporthallar, fotbollsplaner, ishallar, simhallen från 2019-
07-01

Taxor för sporthallar

Ungdom* Övriga
Värnamo Sporthall 140:-/tim 400:-/tim 
Badmintonbana   70:-/tim 200:-/tim 

Tinas Ö A-hall & Östbohallen 130:-/tim  350:-/tim 
Badmintonbana   65:-/tim  175:-/tim 

Sporthallar 100:-/tim 280:-/tim
Badmintonbana   50:-/tim 170:-/tim
(Bor-, Bredaryd-, Forsheda-, Rydaholm, samt Tinas Ö B-hall i Värnamo)

Små hallar 60:-/tim 170:-/tim
(Bor-, Bredaryd-, Forsheda-, Mossleskolan (stora), Trelleborg-, Hånger skola, samt Ringen och Gröndals källare)

Övriga hallar 50:-/tim 125:-/tim
(Tinas Ö C-hall, Fryele-, Gällaryd-, Horda-, Kärda-, Mossle- (lilla), Rörstorp och Tånnö skola)

Separata/extra omkl.rum 41:-/tim 85:-/tim
Ingår 2st omkl.rum vid hallbokning

Extra service vid ex. matcher Fikavagn Personal
(Värnamo sporthall) 100:-/tillfälle 500:-/tim 

Täckning av hallgolv vid arrangemang
Hela hallen 2400:-
Halva hallen 1200:-

*Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 
år
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Taxor för fotbollsplaner 

Ungdom* Övriga
Sommar (1/5-30/9)  
Ljusseveka 1 115:-/tim 320:-/tim
Ljusseveka 2 110:-/tim 315:-/tim
Ljusseveka 3 + 4 100:-/tim 280:-/tim
Ljusseveka 5A + 5B (7-manna)   50:-/tim 140:-/tim
Ljusseveka 6 (7-manna)   40:-/tim 120:-/tim
Norregård 115:-/tim 320:-/tim 
Tinas Ö fotbollsplan 100:-/tim 280:-/tim
Konstgräs Gröndal 110:-/tim 315:-/tim
Konstgräs Ljusseveka 110:-/tim 315:-/tim
Konstgräs Bollagården 110:-/tim 315:-/tim

 
Ljusseveka grusplan                                      50:-/tim                                140:-/tim

Vinter (1/10-30/4) 400:-/tim 500:-/tim
Gäller endast konstgräsplanerna

Finnvedsvallen
Friidrott 90:-/tim  100:-/tim 300:-/tim  320:-/tim
Kommentar friidrott 2019: Då vi inte har kunnat tillfredsställa förutsättningarna för friidrotten 
tidigare säsonger fullt ut, höjs taxan i etapper för samma höjningsprincip som 
sommarfotbollen konstgräs inför kommande år. Därmed är vi i fas 2021

Föreningslokal 850:-/tillfälle

Fotbollsmatcher (ej superettan) 1800:-/match

Halogenbelysning vid matcher 1600:-/match 2500:-/match
Kommentar: Hallogenbelysningen är den faktiska kostnaden 5000:-/match. Vårt förslag är 
halva taxan.

*Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 
år

15



3 (5)

Taxor för ishallar

       Ungdom* Föreningar senior Övriga ex. privat/företag
Träningstaxa
Under säsong*     140:-/tim 400:-/tim       1000:-/tim 
Ej säsong*        140:-/tim   400:-/tim              --
(ej is)
Försäsong*        509:-/tim 645:-/tim -- 

*Under säsong Axelent Arena V38-V13 Talavidsahallen V38-V11
*Ej säsong (ej is) Axelent Arena V14-V32
*Försäsong Axelent Arena Lörd-sön V33, samt V34-V37

Skolor utanför GGVV kommunerna: 400:-/tim gäller endast under säsong*

Axelent Arena Axelent Arena
Matchtaxa 520:-/match 3800:-/match
Matchtaxa Talavidshallen Talavidshallen

520:-/match 2100:-/match
Konståkning 140:-/tim
arrangemang

Samlingssalen Axelent Arena och Talavidshallen
Ideella föreningar Övriga

Heldag 425:- 1070:-
Del av dag 215:-  450:-
(1-4 timmar)

*Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 
år

Taxor för övrigt

Östbosalen (aula, ej möblerad)
Ideella föreningar Övriga

Heldag 1100:- 2500:-
Del av dag  600:- 1400:-
(1-4 tim.)

          Ideella föreningar Övriga                                                  
Bord 35:-/st/3 dygn** 70:-/st/3 dygn**
Stol  5:-/st/3 dygn** 15:-/st/3 dygn** 
Logi 40:-/person/dygn 100:-/person/dygn 
Bastu 110:-/tim
Ljudanläggning 300:-/dygn** 600:-/dygn**
(Apladalens scen)
Teorisal Tinas Ö & Vmo sph 110:- upp till 3 timmar

220:- upp till 6 timmar
330:- heldag

Samlingsrum Norregård (ny) 110:-/tim
Grusplan för cirkus mm 2000:-/dygn
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Mobil läktare dag 1, 1200:-/dygn**
dag 2 och vidare, 600:-/dygn**
Montage och transporthjälp tillkommer 500:-/tim**, 
gäller inom Värnamo kommun

Padelbana Bor (utomhus) (nytt) 75:-/tim – ungdomar upp till 18 år
Bokningsbara tider: 150:-/tim – vuxna från 19 år
Vardagar kl. 17.00 – 21.00
Helger: kl. 10.00 – 22.00

Extra service från idrottsplats- 500:-/tim** 
personalen, gäller samtliga anläggningar

Vid större evenemang ex. SM upprättas särskilt avtal.

Ungdomstaxa gäller även föreningarna i Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd. Gäller under 
förutsättning att tider kan erhållas, i övrigt gäller resp. kommuns regler.

Taxor simhall

Bad                                                         Ungdom *           Vuxen         Pensionär           Familj*

Engångsinträde bad   25:- 50:- 40:-
Engångsinträde bad inkl. aktivitet 90:- 115:- 105:-
En gång endast aktivitet**  65:- 65:- 65:-
Klippkort 10 ggr      225:- 450:- 360:-
Halvårskort        350:- 1000:- 650:-590:- 1300:-
Halvårskort pluskund***    850:- 1500:- 1150:- 1090:- 2300:-
Årskort    600:- 1500:- 1200:- 1000:- 2250:-
Årskort pluskund***     1500:- 2400:- 2100:- 1900:- 4050:-
Autogiro kr/mån****  55:- 135:- 110:- 90:- 205:-
Autogiro pluskund kr/mån***     130:- 210:- 185:- 165:- 355:-

*Ungdom = upp till 18 år 
*Familj = 2 vuxna + barn upp till 18 år 
** När en kund redan har ett abonnemang och vill utnyttja aktivitet någon enstaka gång
***Pluskund ger dig tillträde till simhallens samtliga aktiviteter som erbjuds 
**** Autogiro 3 månaders uppsägning

Motionscenter, gym inklusive bad Ungdom*     Vuxen       Pensionär      Familj*

Engångsinträde gym/bad 65:- 90:- 70:-
Engångsinträde gym/bad inkl. aktivitet 130:- 155:- 135:-
Engångs endast aktivitet** 65:- 65:- 65:-
Klippkort 10 ggr 585:- 810:- 630:-
Halvårskort 830:- 1700:- 1000:- 900:- 2300:-
Halvårskort helkund*** 1330:- 2200:- 1500:-1400: 3300:-
Årskort 1600:- 2800:- 1700:-1650 4000:-
Årskort helkund*** 2500:- 3700:- 2600:-2550 5800:-
Autogiro kr/mån**** 145:- 250:- 150:- 360:-
Autogiro helkund kr/mån**** 220:- 325:- 225:-225 510:-

Kommentar: Sänkning för pensionär när det gäller halvår-/årskort,autogiro pluskund resp. 
helkund. Anledningen är att vi har fått förfrågningar från kunder som är pensionärer om 
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varför det blir dyrare för 2 pensionärer jämfört mot familjetaxan. Detta vill vi nu rätta till och 
har därför förslag till att sänka priserna för pensionärer, istället för höjning för familjer som vi 
inte anser är läge för höjning. 

*Ungdom = upp till 18 år 
*Familj = 2 vuxna + barn upp till 18 år 
** När en kund redan har ett abonnemang och vill utnyttja aktivitet någon enstaka gång
***Helkund ger dig tillträde till simhallens resp. motionscentrets samtliga aktiviteter som erbjuds 
**** Autogiro 3 månaders uppsägning

Deposition passerband, gäller ej engångs 100:-
Barn under 7 år i badande vuxet sällskap Fritt inträde
Ledsagare till person med funktionsnedsättning Fritt inträde
Skolbad 15:-/elev/tillfälle

Aktiviteter
Privat simundervisning* 30 min/tillfälle 300:-
Simkursavgift vuxen 10 ggr 850:-
Simkursavgift barn 10 ggr 650:-
Babysim inkl. 2 vuxna(ny) 10 ggr                     1200:-
*badavgift tillkommer

Barnkalas 2,5 tim*            
Gäller under ordinarie öppettider lördagar och söndagar
5-9 barn (ingår 2 vuxna) 750:- 950:-
10-15 barn (ingår 2 vuxna) 850:- 1050:-
Extra vuxen   40:-

Förening Träningtaxa Ungdom Senior Övriga
Stora bassängen pris/bana   35:-/tim  80:-/tim 200:-/tim
Lilla bassängen 400:-/tim      450:-/tim 800:-/tim
Lilla bassängen simskolor 318:-/tim 118:-
Kommentar: Förslag till sänkningen för simskolor. Se tjänsteskrivelsen
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Trafikbuller längs Halmstadsvägen

Ärendebeskrivning

Det har från fastighetsägare intill Halmstadsvägen inkommit 
synpunkter kring det buller trafiken på Halmstadsvägen 
genererar. En bullerberäkning har genomförts där bullervärden 
ligger straxt under gränsvärden. Tekniska förvaltningens 
ståndpunkt är att där gränsvärden för buller inte överskrids bör 
inga åtgärder vidtas så länge synnerliga skäl inte föreligger.  

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna informationen

Linus Enochson Jesper du Rietz
Projektör Förvaltningschef
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Information om idrottsskolan

Ärendebeskrivning

Idrottsskolan har genomförts under hösten 2019 och under våren 
2020. Enligt rutinerna ska tekniska utskottet få information efter 
genomförd idrottsskola. 

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

Att godkänna informationen

Maja Stenviken Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef
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Utredning

Idrottsskolan har genomförts under höstterminen 2019 och 
vårterminen 2020. Idrottsskolan är ett samarbete mellan 
Värnamo kommun och RF SISU Småland. Fritidsavdelningen 
har det övergripande ansvaret och RF-SISU Småland går in och 
hjälper till med föreläsare.

Idrottsskolan är ett koncept där en målgrupp inbjuds att testa på 
olika idrotter. Alla i målgruppen blir inbjudna att delta under 
höstens eller vårens Idrottsskola. För att erbjuda fler barn 
möjligheten till att delta kan barnen endast vara anmälda till 
antingen hösten eller vårens Idrottsskola. Idrottsskolan hålls till 
en låg kostnad så att ingen utesluts på grund av ekonomiska 
skäl. Målsättningen med Idrottsskolan är att barnen ska se 
bredden av idrotten och prova sig fram. Idrottsskolan ska bygga 
på lek och ge allsidig träning. Det ska väcka ett intresse för 
fysisk aktivitet. 

Målgruppen HT 2019 och VT 2020 var alla barn i årskurs två. 
Inbjudan skickades hem till samtliga elever i den valda 
årskursen. Idrottsskolan kostar 150 kronor och då ingår, T-shirt, 
vattenflaska samt ett diplom. Vid kickoff och avslutning fikar vi 
ihop med barn och föräldrar. Det var 48 barn som anmälde sitt 
intresse, vi hade 46 barn som slutförde Idrottsskolan 23 på 
hösten och 23 på våren. 

Under hösten hade Värnamo simsällskap, Värnamo Taekwon-
do, Wernamo ju-jutsuklubb, Värnamo brottarklubb och 
Värnamo tennisklubb två tillfällen var att visa upp sin idrott.  
Under våren hade Värnamo bågskytteklubb, Wernamo ju-
jutsuklubb, Drillflickorna och OK Stigen två tillfällen att visa 
upp sin idrott. På grund av rådande omständigheter med Covid-
19 fick Värnamo Tennisklubb ställa in sina två tillfällen under 
våren. De idrotter barnen fick prova bestämdes utifrån 
föreningarnas intresse att vara med. 

Idrottsskolan inleddes under både hösten och våren med en 
kickoff där barnen erhöll sin vattenflaska och T-shirt. Under 
kickoffen höll Ulf Öller från RF-SISU Småland en föreläsning 
om barns idrottande medan barnen sysselsattes med annat. Vid 
sista tillfället fick alla barnen diplom och tillsammans fikade vi. 
Föräldrarna och deltagande förening fick svara på en enkät efter 
Idrottsskolans avslut. 
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Föreningarna tyckte att informationen om Idrottsskolan var bra 
och var nöjda med den kickoff som startade Idrottsskolan. De 
som har behövt stöd från Fritidsservice har fått den hjälp de har 
önskat. Alla föreningar har svarat att de kan tänka sig att vara 
med på Idrottsskolan igen nästa år. 

Det är 34 föräldrar som har besvarat föräldraenkäten. 
Majoriteten är mycket nöjda med informationen om 
Idrottsskolan samt uppskattande kickoffen. De upplever att 
Idrottsskolan har hjälpt till att bredda deras barns intresse för 
Idrott, ”min x har börjat på drill tack vare Idrottsskolan”. Det 
varierar mycket vilka idrotter barnen uppskattade. I det stora 
hela var alla idrotter uppskattade. Många tyckte att idrotterna 
genomfördes på ett bra och professionellt sätt. En incident 
skedde under Ju-jutsun, men efter kontakt med deras ledare så 
deltog fler ledare vid andra tillfället. Under vårterminens sista 
idrott fick endast föräldrarna hämta och lämna därför har de 
svårt att uttala sig om orienteringen då den avslutade vårens 
Idrottsskola. Det var högre närvaro under höstens Idrottsskola än 
under vårens, detta kan kopplas ihop med problematiken kring 
Covid-19. Några kommentarer: Orientering: ”jätteroligt, vårt 
barn kan tänka sig att fortsätta. Tennis: ”utmaning på 
uppvärmningen och tränaren såg alla barnen”, taekwondo, 
huvudtränaren är pedagogisk och gjorde massor med roliga 
övningar”. 

Av de som har besvarat sista frågan rekommenderar alla 
Idrottsskolan för andra föräldrar, ”fantastisk chans att prova på 
olika idrotter innan man bestämmer sig, stort tack”. 
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GC-väg Hånger (gamla banvallen)

Ärendebeskrivning

2018 avsattes 500 000kr för att iordningställa den del av 
banvallen kommunen äger för att förbättra förutsättningarna för 
gång- och cykeltrafik (TU.2018.84). Arbeten har pågått under 
delar av 2019. Under första halvan av 2020 kommer detta arbete 
att slutföras. 

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna informationen

Linus Enochson Jesper du Rietz
Projektör Förvaltningschef
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Övrig information

Ärendebeskrivning

Följande övriga ärenden lyfts vid sammanträdet

1. Upphandling 
Gata-/parkchefen informerar om upphandlingen av 
maskin- och transporttjänster samt mindre 
entreprenader. 

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna informationen

Marie Netz Jesper du Rietz
Nämndsekreterare Förvaltningschef

24


	Kallelse förstasida
	Köksinvesteringar
	Uppföljning av köksinvesteringar och omfördelning av anvisade medel


	Sida 1
	Sida 2


	Anvisning av medel för projekt ny pumpstation Åminne
	Anvisning av medel för projekt Ny pumpstation Åminne

	Anvisning av medel för projekt Dannäs avloppsverk
	Anvisning av medel för projekt Dannäs reningsverk

	Anvisning av medel för projekt Rydaholms avloppsverk
	Anvisning av medel för projekt Rydaholms avloppsverk

	Anvisning av medel för projekt förstärkningar av detaljplaner
	Anvisning av medel för projekt förstärkningar av detaljplaner

	Anvisning av medel för projekt, Överföringsledning Värnamo – Bor
	Anvisning av medel för överföringsledning Värnamo_Bor

	Anvisning av medel för projekt VA Hamra
	Anvisning av medel för projekt VA_Hamra

	Taxor fritidsanläggningar from 1 juli 2020    
	Tjänsteskrivelse taxor 2020-07-01
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Taxor sporthallar, fotbollsplaner, ishallar, simhallen från 2019-07-01
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Trafikbuller längs Halmstadsvägen
	Tjänsteskrivelse nämndsbeslut TU  Trafikbuller Halmstadsvägen

	Information om idrottsskolan
	Tjänsteskrivelse info Idrottsskolan
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	GC- väg Hånger (gamla banvallen)
	Tjänsteskrivelse nämndsbeslut TU  GC-väg Hånger

	Övrig information
	Tjänsteskrivelse nämndsbeslut TU  Information


