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§ 128 - Ombudgetering medel från projekt Råda skola 
gymnastikhall (1045) till projekt renovering Sunnemo 
gymnastikhall  
Bakgrund och syfte 
Vid Råda skola pågår ett flertal projekt. För ombyggnation/renovering av 
gymnastikhall finns 1 165 tkr avsatta. I projektet ska bl.a. golv i gymnastikhallen 
och ytskikt i omklädningsrum bytas. 
 
Eftersom det finns flera andra pågående projekt vid Råda skola bedömer 
samhällsbyggnadsavdelningen att det inte är lämpligt att påbörja detta projekt nu, 
eftersom det skulle innebära att verksamheten får få ytor och lokaler att utnyttja 
under projekttiden. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att pengar avsatta för 
detta projekt ombudgeteras och används för motsvarande åtgärder vid 
gymnastikhall i Sunnemo. 
 
Gymnastikhallen i Sunnemo har behov av golvbyte och översyn av värmen. I 
omklädnings- och duschrum ska ytskikt bytas samt duschväggar alt. duschbås 
monteras. Befintliga städförråd behöver renoveras alternativt byggas om för 
dagens behov, kommer utredas på plats. I projektet kommer även 
tillgänglighetsanpassningar att göras, samt översyn av el- och rörinstallationer. 
Samtliga åtgärder bedöms i nuläget kunna genomföras 2022. 
 
Motsvarande åtgärder vid Råda gymnastikhall bedöms lämpliga att genomföra 
2024. Medel för detta bör ges i investeringsbudget. 

Handlingar i ärendet 
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-31 § 50 
T.f. samhällsbyggnadschef Emil Florells tjänsteskrivelse, 2022-05-25 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera investeringsmedel avsatta för Råda 
gymnastikhall (1045) till Sunnemo gymnastikhall, samt ger 
samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att planera för renoveringsåtgärder i 
Råda gymnastikhall 2024. 
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50 - Ombudgetering medel från projekt Råda skola 
gymnastikhall (1045) till projekt renovering Sunnemo 
gymnastikhall  
Bakgrund och syfte 
Vid Råda skola pågår ett flertal projekt. För ombyggnation/renovering av 
gymnastikhall finns 1 165 tkr avsatta. I projektet ska bl.a. golv i gymnastikhallen 
och ytskikt i omklädningsrum bytas. 
 
Eftersom det finns flera andra pågående projekt vid Råda skola bedömer 
samhällsbyggnadsavdelningen att det inte är lämpligt att påbörja detta projekt nu, 
eftersom det skulle innebära att verksamheten får få ytor och lokaler att utnyttja 
under projekttiden. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att pengar avsatta för 
detta projekt ombudgeteras och används för motsvarande åtgärder vid 
gymnastikhall i Sunnemo. 
 
Gymnastikhallen i Sunnemo har behov av golvbyte och översyn av värmen. I 
omklädnings- och duschrum ska ytskikt bytas samt duschväggar alt. duschbås 
monteras. Befintliga städförråd behöver renoveras alternativt byggas om för 
dagens behov, kommer utredas på plats. I projektet kommer även 
tillgänglighetsanpassningar att göras, samt översyn av el- och rörinstallationer. 
Samtliga åtgärder bedöms i nuläget kunna genomföras 2022. 
 
Motsvarande åtgärder vid Råda gymnastikhall bedöms lämpliga att genomföra 
2024. Medel för detta bör ges i investeringsbudget. 

Handlingar i ärendet 
T.f. samhällsbyggnadschef Emil Florells tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera investeringsmedel avsatta för Råda 
gymnastikhall (1045) till Sunnemo gymnastikhall, samt ger 
samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att planera för renoveringsåtgärder i 
Råda gymnastikhall 2024. 
 
Beslutet skickas till: 
T.f. samhällsbyggnadschef emil.florell@hagfors.se 
Ekonom sofia.eriksson@hagfors.se 
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Ombudgetering medel från projekt Råda skola 
gymnastikhall (1045) till projekt Renovering Sunnemo 
gymnastikhall 
Bakgrund och syfte 
Vid Råda skola pågår ett flertal projekt. För ombyggnation/renovering av 
gymnastikhall finns 1 165 tkr avsatta. I projektet ska bl.a. golv i gymnastikhallen 
och ytskikt i omklädningsrum bytas. 
 
Eftersom det finns flera andra pågående projekt vid Råda skola bedömer 
samhällsbyggnadsavdelningen att det inte är lämpligt att påbörja detta projekt nu, 
eftersom det skulle innebära att verksamheten får få ytor och lokaler att utnyttja 
under projekttiden. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att pengar avsatta för 
detta projekt ombudgeteras och används för motsvarande åtgärder vid 
gymnastikhall i Sunnemo. 
 
Gymnastikhallen i Sunnemo har behov av golvbyte och översyn av värmen. I 
omklädnings- och duschrum ska ytskikt bytas samt duschväggar alt. duschbås 
monteras. Befintliga städförråd behöver renoveras alternativt byggas om för 
dagens behov, kommer utredas på plats. I projektet kommer även 
tillgänglighetsanpassningar att göras, samt översyn av el- och rörinstallationer. 
Samtliga åtgärder bedöms i nuläget kunna genomföras 2022. 
 
Motsvarande åtgärder vid Råda gymnastikhall bedöms lämpliga att genomföra 
2024. Medel för detta bör ges i investeringsbudget. 

Handlingar i ärendet 
T.f. samhällsbyggnadschef Emil Florells tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera investeringsmedel avsatta för Råda 
gymnastikhall (1045) till Sunnemo gymnastikhall, samt ger 
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samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att planera för renoveringsåtgärder i 
Råda gymnastikhall 2024. 
 

 

Emil Florell   
T.f. samhällsbyggnadschef   
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