
 Sammanträdesprotokoll  

 2021-03-09   

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 

 

Tekniska nämnden  2021-03-09 
 
Plats och tid  
Kommunhuset i Älmhult klockan 13:30–14:20. 
 

Paragrafer 
26-28 
 

Utses att justera 
Helen Bengtsson (S) 
 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult 2021-03-10  
 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________   
 Christoffer Mowide 
 
Ordförande  ____________________________________   
 Roland Johansson (M) 
 
Justerande  ____________________________________   
                    Helen Bengtsson (S) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-03-09   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Tekniska nämnden 2021-03-09 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2021-03-11 2021-04-03 

Anslagstid  
2021-03-12 – 2021-04-02  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Tekniska förvaltningen  

 

  

2



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-03-09   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Roland Johansson (M) (deltog digitalt) 
Helen Bengtsson (S) (deltog digitalt) 
Kent Ballovarre (S) (deltog digitalt) 
Staffan Ferm (S) (deltog digitalt) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) (deltog digitalt) 
Lars Henriksson (C) (deltog digitalt) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Göran Widing (M) (deltog digitalt) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Staffan Wyke (M) (deltog digitalt) 
 
Tjänstemän 
Anders Nyberg, teknisk chef (deltog digitalt) 
Christoffer Mowide, nämndsekreterare (deltog digitalt) 
Lars Lund, fastighetschef (deltog digitalt) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-03-09   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
 

§ 26 Val av justerare 
 

5 
§ 27 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 28 Upphandling av Linnéskolan 

2019/35 

7 - 9 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-03-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 26 Val av justerare 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Utse Helen Bengtsson (S) som justerare jämte ordföranden. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-03-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 27 Fastställande av dagordning 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Dagordningen fastställs. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-03-09 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 28 Upphandling av Linnéskolan 
Ärendenummer TN 2019/35 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Entreprenaden för Linnéskolans tillbyggnation ska ske som en ren 

totalentreprenad. 
2. Justerad tidsplan daterad 2021-03-09 för upphandling och Linnéskolanas 

tillbyggnation antas som innebär att skolan ska vara klar för verksamhetsstart 
i augusti 2023. 

3.  Anbuden som inkommer ska utvärderas till 100 % utifrån lägsta pris. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Reservation 
Helen Bengtsson (S), Kent Ballovarre (S) och Staffan Ferm (S) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 112, att en grundskola för årskurs 
7-9 ska byggas. Tekniska förvaltningen fick då i uppdrag att planera för 
uppdraget.  
Projektering och utformning av upphandlingsunderlaget har utgått ifrån att 
projektet genomförs som ett Partnering (totalentreprenad genom samverkan).  
Vid nämndens presidium den 2 februari ändrades förutsättningarna och med ett 
direktiv om att entreprenad ska genomföras som en ren totalentreprenaden med 
motivet att fler entreprenörer kommer att lämna anbud. Detta medför att 
upphandlingsunderlaget behöver omarbetas för att passa förändrad 
entreprenadform.  
 

Beslutsunderlag 
 Ordförandeskrivelse daterad 2021-03-08 

 Justerad tidsplan daterad 2021-03-09 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-03-09 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Tidsplan för projektet Linnéskolan om och tillbyggnation 

 Kommunstyrelsen 2020-06-09, § 130 

 Kommunfullmäktige 2019-06-24, § 112 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Roland Johansson (M) yrkar följande: 
1. Entreprenaden för Linnéskolans tillbyggnation ska ske som en ren 

totalentreprenad. 
2. Justerad tidsplan daterad 2021-03-09 för upphandling och Linnéskolanas 

tillbyggnation antas som innebär att skolan ska vara klar för verksamhetsstart 
i augusti 2023. 

3.  Anbuden som inkommer ska utvärderas till 100 % utifrån lägsta pris. 
 
Helen Bengtsson (S), Kent Ballovarre (S) och Staffan Ferm (S) yrkar följande:  
1. Entreprenaden för Linnéskolans tillbyggnation ska ske som en ren 

totalentreprenad.  
2. Justerad tidsplan för upphandling och Linnéskolans tillbyggnation antas som 

innebär att skolan ska vara klar för verksamhetsstart i augusti 2023. 
3. Anbuden som inkommer ska utvärderas till 55 % utifrån pris och 45 % 

utifrån kvalitet där innehållet ska vara organisation presentation av 
utförare/projektet, erfarenhet av passivhus. 

4. Vid sidan av en noggrann uppföljning av budgeten för projektet ska 
efterföljandet av avtalet angivna arbetsvillkor och skatteinbetalningar 
kontrolleras halvårsvis hos alla entreprenörer i projektet.  

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland 
Johanssons (M) yrkande. 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) med fleras yrkande.  
Ordförande finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med Roland 
Johanssons (M) yrkande. 
Votering begärs. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-03-09 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ordförande finner efter votering att tekniska nämnden beslutat i enlighet med 
Roland Johanssons (M). 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till ordförandens förslag 
till beslut och NEJ för bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.  

FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI JA NEJ AVSTÅR 
Roland Johansson (M) 1 

  

Göran Widing (M) 1 
  

Helen Bengtsson (S) 
 

1 
 

Kent Ballovare (S) 
 

1 
 

Staffan Ferm (S) 
 

1 
 

Lars Henriksson (C) 1 
  

Lars-Gunnar Gustafsson (L) 1 
  

TOTALT 4 3 0 

 

Protokollsanteckning 
Helen Bengtsson (S), Kent Ballovarre (S) och Staffan Ferm (S) har begärt att få 
följande antecknat till protokollet: 

 Transparens och öppenhet ska råda genom hela processen, så väl mot politik 
som mot medarbetare och invånare, 

 Byggnation av ett utbyggt högstadium ska tillskapa nya jobb och gynna det 
lokala näringslivet. 

 Alla som är delaktiga i byggprocessen har schyssta arbetsvillkor och en 
schysst arbetsmiljö. Kollektivavtalsenliga villkor ska gälla.  

 Ett billigt bygge kan innebära dyra drift och underhållskostnader i framtiden 
det ska vi inte belasta framtiden med. Utvärderingskriterierna ska ta hänsyn 
till livscykelanalys, Att driften och underhållskostnaden blir billig inför 
framtiden, att det är bra miljöval i de material man väljer. 

 
_____ 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen 
För kännedom 
Utbildningsnämnden
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