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Kommunstyrelsen 2021-02-22
Plats och tid
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 15:00
Ledamöter deltar på distans.
Elizabeth Peltola (C)
Ordförande

Christoffer Mowide
Sekreterare

Offentlighet
Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.
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Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 19 Äskande om medel för ombyggnation av Diö
skola
Ärendenummer TN 2021/22

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
 Tilldela tekniska nämnden investeringsanslag om 11 000 000 kronor för
genomförande av projekt 17 484, tillbyggnation Diö skola.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktige beslut (§ 175/2020) och antagen lokalresursplanen
har tekniska nämnden genomfört upphandling av tillbyggnad för Diö skola.
Entreprenör för projektet är tilldelad och tidsplanen är att tillbyggnaden ska var
inflyttningsklart till höstterminens start 2021. Yttre miljön kommer att
färdigställas under hösten 2021.
Totala kostanden för entreprenaden är fastställt till 11 000 000 kronor inklusive
byggherrekostnader, avgifter, och bygglov m.m.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-23, § 175
 Lokalresursplan 2021–2031, daterad 2020-08-24

Tekniska nämndens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Utbildningsnämnden
För åtgärd
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-02-10
Teknisk förvaltningen
Lars Lund
lars.lund@almhult.se
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Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse om äskande av medel för
ombyggnation i Diö skola
Ärendenummer TN 2021/22

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktige beslut och antagen lokalförsörjningsplan har tekniska
nämnden genomfört upphandling av tillbyggnad för Diö skola. Entreprenör för
projektet är tilldelad och tidsplanen är att tillbyggnaden ska var inflyttningsklart
till höstterminens start 2021. Yttre miljön kommer att färdigställas under hösten
2021.
Totala kostanden för entreprenaden är fastställt till 11 000 000 kronor inklusive
byggherrekostnader, avgifter, och bygglov m.m.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-23, § 175
 Lokalresursplan 2021–2031, daterad 2020-08-24

Ärendeberedning
Kommunfullmäktige har beslutat att tillbyggnation av Diö skola skall
genomföras. Beslutet grundar sig på den analys och beredning som skett inom
ramen för arbetet med kommunens lokalresursplan 2021–2031.
Kommunfullmäktig har i sitt beslut gett tekniska nämnden i uppdrag att på börja
upphandling samt återkomma med budgetbehov och äskande om anslag för
projektet.

Teknisk förvaltningens förslag till beslut
 Tilldela investeringsanslag om 11 000 000 kronor för genomförande av
projekt 17 484, tillbyggnation Diö skola.

Lars Lund

Anders Nyberg

Fastighetschef

Teknisk chef
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Tjänsteskrivelse
2021-02-10

Beslutet skickas till
För kännedom
Utbildningsnämnden
För åtgärd
Kommunledningsförvaltningen, Ekonomiavdelningen
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