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TEKNISKA NÄMNDEN 2016-11-14 
Plats  Kommunhuset i Lomma, Stora sessionssalen  
Tid Måndagen den 14 november 2016 kl. 17.30-18:05 

 

 

Beslutande Alf Michelsen (M) 

Lennart Månsson (M)  

Rune Netterlid (S) 

Åsa Ahlström (M) 

Monica Thomhave Jeding (M) 

Gunilla Tynell (L)  

Bengt-Göran Svensson (KD) 

Bengt Göransson (M) 

Mats Falk (S) 

Åke Björkman (S) 

 

ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

tjg. ersättare för Henrik Raneke (M) 

tjg. ersättare för Pia Johnson (S) 

tjg. ersättare för Bert Selmer (-) 

Övriga deltagare Sven Gunnarsson (M) 

Cecilia Wittrock-Lindoff (M) 

Eva Banheden Lindblad (M) 

Anders Olsson (L)  

Rickard Hansson-Frostgård (C) 

Åke Björkman (S) 

 

Tommy Samuelsson 

Göran Samuelsson 

Adam Edvinsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare  

 

samhällsbyggnadschef 

fastighetschef 

nämndsekreterare 

 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 

och tid 
Lomma kommunhus, 2016-11-14 Paragrafer 107 

 
Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson  
 Ordförande   

  Alf Michelsen 
  

Justerande 

  

  Rune Netterlid 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden  

Sammanträdesdatum 2016-11-14   

Paragrafer 107   

Datum när anslaget 

sätts upp 

2016-11-15 Datum när anslaget  

tas ned 

2016-12-07 

Förvaringsplats för  

protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 

Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2016-11-14 

 

TN § 107 dnr TN 2016:221.060 

 

 

Hemställan om ökad investeringsram under 2017 och 2018 

avseende nybyggnad av Lerviks förskola 
 

Ärendebeskrivning 

Efter anbudsinfordran har under oktober månad inkommit anbud avseende 

nybyggnad av Lerviks förskola. Anbud har inkommit från sex anbudsgivare. Efter 

utvärdering kan fastställas att lägsta anbud ligger högre än vad som tidigare 

budgeterats. Efter upprättande av ny investeringskalkyl, inkluderande 

anbudssumman för entreprenaden, kan konstateras att den nya totalutgiften för 

byggnaden beräknas till totalt 55 mnkr. Den tidigare budgeterade 

investeringsutgiften var beräknad till 42 mnkr. Den nya investeringsutgiften 

överstiger således den tidigare med 13 mnkr. 

 

Byggnationen av den nya förskolan är planerad att påbörjas i början av 2017 och 

vara färdigställd för inflyttning under sommaren 2018.  

 

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-07, § 138. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-11-02 

– Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott § 138/16 

 

Överläggning 

Ordförande Alf Michelsen (M) yrkar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Bengt-Göran Svensson (KD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Sedan överläggningen förklarats avslutad avser ordförande Alf Michelsen (M) att 

först ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande. Därefter 

kommer proposition att ställas på bifall respektive avslag till Bengt-Göran 

Svenssons (KD) yrkande. 

 

Propositionsordningen godkänns. 

 

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande 

varefter tekniska nämnden bifaller detsamma. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Bengt-

Göran Svenssons (KD) yrkande varefter tekniska nämnden avslår detsamma. 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2016-11-14 

 

TN § 107 (forts.) dnr TN 2016:221.060 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta 

följande:  
– Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige 

föreslå en ökad totalutgift för nybyggnationen av Lerviks förskola till 55 mnkr, 

vilket innebär en ökning av totalutgiften med 13 mnkr i förhållande till tidigare 

beräknad investeringsutgift. Den ökade totalutgiften finansieras genom ökning 

av investeringsramen för Lerviks förskola under 2017 med 6 mnkr och under 

2018 med 7 mnkr. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 


