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Anslag/bevis 

Protokollet är justerat.  

Organ Tekniska nämndens utskott 

Sammanträdesdatum 2018-06-28 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2018-0 Datum för anslagets 
nedtagande 

2018-0 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Tekniska kontoret 

Underskrift  

 Jessica Karlsson 
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§ 45    

Igångsättning Withalaskolan 

Beslut 

Efter förslag från ordförande beslutar tekniska nämndens utskott 

- godkänna byggstart av om- och tillbyggnad av Withalaskolan 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 § 128 att avsätta 250 mkr för investeringar i 

grundskolefastigheter, där renovering/ombyggnad/nyproduktion ska ske med 

prioriteringsordningen Mogärde/Withala/Landsbro. 

Projektering av Withalaskolan har pågått under 2017 och 2018. Upphandlingen 

annonserades i april 2018 och anbudsöppning skedde 2018-06-19. 

Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av Withalaskolan samt ombyggnation av 

skolgård och trafikmiljö. Tillbyggnaden består av nya utbildningssalar i 3 plan, utrymmen för 

installationer samt storkök med tillhörande elevrestaurang. Ombyggnaden omfattar vissa 

planlösningsändringar och genomgång av de flesta ytskikten samt nya installationer av rör, 

ventilation, el m.m. 

Ekonomi/finansiering 

Investeringen belastar investeringsplanen för grundskolorna enligt 

kommunfullmäktigebeslut. Uppskattad total projektkostnad efter inkomna anbud är 157 

mkr, vilket är ca 20 % högre än budget. Beslut om igångsättning har därför förankrats med 

presidierna i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer, i samråd med tekniska kontoret, att föreslå 

omprioriteringar i gällande investeringsplan för att klara beslutad ram inom nämndens 

verksamhetsområde. 

Beslut skickas till 

Joakim Öhman 
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§ 46 

Hövdingen 

Beslut 

Efter förslag från ordförande beslutar tekniska nämndens utskott 

- ta tillbaka igångsättningsbeslutet av Hövdingen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens utskott tog igångsättningsbeslut av Hövdingen 2018-02-14 § 10.  

Beslutet tas tillbaka på grund av andra förutsättningar från kommunfullmäktige. 

Beslut skickas till  

Joakim Öhman 

 

   


