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Beslutande Alf Michelsen (M) 
Lennart Månsson (M) 
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Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-03-05 
 
 
 
 

Paragraf  
§18-§19 

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 nämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-03-05   

Paragrafer §18-§19   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-03-06 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-03-28 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TN AU § 18    
 
 

Beställning av mindre investering rörande flyttning av paviljonger från 
Majas förskola till Emils förskola samt kompletterande arbeten inom 
Emils förskola 

 
 

Ärendebeskrivning 
För att förvaltningen för utbildning kost, kultur och fritid ska kunna bedriva 
förskoleverksamhet i Borgeby på ett effektivt sätt har framkommit önskemål om att 
samla verksamheten inom Emils förskola. Detta innebär att 12 st paviljongmoduler ska 
flyttas från Majas förskola till Emils förskola. För att möjliggöra flytten måste 
kompletterande arbeten såsom grundanläggning, installationer och 
förbindelsebyggnad, utföras inom Emils förskola. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har beräknat den totala flyttkostnaden, inklusive 
kompletterande arbeten, till 1 400 000 kronor, exklusive mervärdesskatt. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-28 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 

att beställa flytten av paviljongerna, inklusive kompletterande arbeten. Den 
beräknade kostnaden på 1 400 000 kronor, exklusive mervärdesskatt, ska 
inrymmas inom ramen för tekniska nämndens investeringsanslag för mindre 
investeringar 2018. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 19    
 
 

Beställning av mindre investering rörande ombyggnation för 
korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS inom S Karstorps gamla 
skola 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har framfört önskemål om att inför höstterminen kunna bedriva 
korttidsvistelse och korttidstillsyn inom S Karstorps gamla skola. Behovet är en 
fritidslokal för ca 10 barn samt 3-4 övernattningsplatser. Lokalen ska vara anpassad för 
barn med olika funktionsnedsättningar. Verksamheten kommer att bedrivas 5 dagar i 
veckan och övernattningar ca 2 nätter per vecka. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknar att kostnaderna för att anpassa lokalerna för 
socialförvaltningens behov uppgår till 1 400 000 kronor, exklusive mervärdesskatt. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-28 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 

att beställa ombyggnationen för LSS-verksamhet enligt ovan. Den beräknade 
kostnaden på 1 400 000 kronor, exklusive mervärdesskatt, ska inrymmas inom 
ramen för tekniska nämndens investeringsanslag för mindre investeringar för 
2018. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


