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2016-11-16
Dnr KS/KF 2016:212.042

Månadsrapport januari-oktober 2016, kommunövergripande
verksamhet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2015-10-22 fastställt reviderat Styr- och kvalitetssystem
för Lomma kommun. Enligt styrsystemet ska tre ordinarie uppföljningar lämnas;
kvartalsrapport, delårsrapport samt årsredovisning.
Kommunstyrelsen har i januari 2013 beslutat att uppföljning av kommunövergripande verksamhet ska ske, förutom vid de tre ordinarie uppföljningstillfällena, per
31/5 och 31/10.
Beslutsunderlag
- Månadsrapport kommunövergripande verksamhet januari-oktober 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Månadsrapport avseende kommunövergripande verksamhet januari-oktober
2016 läggs till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2016:221.060

Hemställan om ökad investeringsram under 2017 och 2018
avseende nybyggnad av Lerviks förskola
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har erhållit anbud från sex anbudsgivare
avseende nybyggnad av Lerviks förskola och efter utvärdering kan, enligt
skrivelse från fastighetschefen, fastställas att det lägsta anbudet ligger högre än
vad som tidigare budgeterats och att detta är hänförligt till det överhettade
marknadsläget i byggbranschen. Möjligheterna att omdisponera medel från andra
investeringsprojekt har undersökts men bedöms inte möjligt enligt
fastighetschefen.
Ärendet hanterades av tekniska nämnden den 14 november med nedanstående
förslag till beslut:
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige föreslå
en utökad totalutgift för nybyggnationen av Lerviks förskola till 55 mnkr, vilket
innebär en ökning av totalutgiften med 13 mkr i förhållande till tidigare beräknad
investeringsutgift. Den ökade totalutgiften finansieras genom ökning av
investeringsramen för Lerviks förskola under 2017 med 6 mkr och under 2018
med 7 mkr.
Utvärdering av inkomna anbud har skett efter det att kommunstyrelsen hanterade
budgetärendet den 26 oktober och har därför inte kunnat beredas politiskt inför
kommunfullmäktiges behandling den 17 november.
Ekonomiavdelningen föreslår, om omdisponering av medel/flyttning i tid inte
bedöms möjlig, följande beslut:
- att fastställa den nya totalutgiften för Nybyggnation Lerviks förskola till 55
mnkr
- att tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med totalt 13 mkr för projektet
med fördelning 6 mkr 2017 och 7 mnkr 2018
- att de utökade utbetalningarna finansieras genom ökad upplåning för
respektive år
- att driftskostnadskonsekvenserna hanteras i kommande budgetprocess för år
2018
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 107/16
- Skrivelse 2016-11-02 från samhällsbyggnadsförvaltningen
- Skrivelse 2016-11-09 från ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
- Den nya totalutgiften för Nybyggnation Lerviks förskola fastställs till 55 mnkr.
- Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med totalt 13 mnkr för projektet, med
fördelning 6 mnkr 2017, och 7 mnkr 2018.
- De utökade utbetalningarna finansieras genom ökad upplåning för respektive år.
- Driftkostnadskonsekvenserna hanteras i kommande budgetprocess för år 2018.
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