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§ 182 Tilläggsavtal till Linnéskolan etapp 1 
Ärendenummer KS 2022/264 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Tilldela Tekniska nämnden ytterligare investeringsanslag med 42 mnkr som 

omfördelas från Linnéskolans etapp 2 för om och tillbyggnation av 
Linnéskolan, etapp 1, som då totalt uppgår till 297 mnkr.    

2. Uppdra till Tekniska nämnden att teckna tilläggsavtal för genomförande av 
Linneskolan etapp 1.  

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att: 
a. Analysera effekten av hur förseningen av byggnation av etapp 1 

påverkar skolans verksamhet.  
b. Utreda de ekonomiska effekterna för byggnation etapp 1 och 2 

avseende både investeringsutgift och driftskostnader inför 
budgetprocessen 2024.  

4. Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1– 4 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen har framställt ett behov av en utbyggnad av högstadiet 
i Älmhult, Linnéskolan. Utredning av behovet har gjorts av Kommunlednings-, 
utbildnings- och tekniska förvaltningen vilket lett fram till en om och 
tillbyggnad av Linneskolan i två etapper med start av etapp 1 under 2021. 
Behovet och investeringen är upptagen i Lokalresursplan 2020.  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 112 att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att starta processen för tillbyggnad av Linneskolan 7–9 etapp 1.  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 § 77 att tilldela tekniska nämnden 
investeringsanslag om 255 mnkr för tillbyggnation av Linnéskolan etapp 1. 
Under hösten 2021 konstateras att ett omtag avseende bygglovet för etapp 1 
måste ske, detta med hänsyn till hantering av bullerproblematiken från 
stambanan. En teknisk utredning genomfördes i Trafikverkets regi för att 
klarlägga placering och teknisk utformning av en bulleråtgärd samt ett underlag 
för en uppdaterad bulleranalys för skolgården. Arbetet med tekniskutredning och 
bygglovsansökan har medfört en försening av projektet med ca 12 månader. 
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Vidare har omvärldsläget påverkat utvecklingen av byggkostnader kopplat till 
framför allt byggmaterial. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har 
materialkostnader ökat med 16,7 procent mellan september 2021 till september 
2022. Alla materialkostnader ökade förutom kostnaden för trävaror, mest ökade 
kostnaderna för armeringsstål (44,7 procent) samt golvmaterial (27,2 procent).  
Parallellt med tekniskutredning och bygglovshantering har kontrakterad 
entreprenör i dialog med tekniska förvaltningen genomfört olika delprojekt för 
att i möjligaste mån förbereda byggstarten. Dock har detta endast kunnat ske i 
begränsad omfattning och den 2021-10-06 anmälde entreprenören hinder enligt, 
Allmänna bestämmelser totalentreprenad (ABT) 06, kap 4 §3.1, med hänvisning 
till att man inte kommer att klara sluttiden för etapp 1 på grund av försenad 
byggstart. Merkostnaden på grund av hinder regleras genom ABT 06 kap 5 §4 
och uppgår till 7,7 mnkr.   
Vidare har entreprenören den 2021-10-06 också begärt indexreglering av 
entreprenadsumman enligt ABT 06 kap 6 §3, detta med anledning av 
tidsförskjutning och den prisutveckling på byggmaterial som skett sedan avtalet 
med Älmhults kommun undertecknats. Merkostnad på grund av prisutveckling 
på materiel uppgår till 34,3 mnkr. 
Den sammantagna effekten av de faktorer som påverkat projektet innebär att 
byggstarten försenats med sammanlagt ca 12 månader och projektkostnaden för 
etapp 1 ökat från 255 mnkr till 297 mnkr.  
Nu föreslås att 42 mnkr av avsatta medel för etapp 2 för Linnéskolan (100 mnkr) 
omfördelas till etapp 1 utifrån ovanstående bakgrund.   
Byggnationen kan starta per omgående, preliminärt kan skolan tas i bruk januari 
2025. Verksamheten påverkas av att byggnationen av skolan är försenad. Vidare 
påverkas ekonomin kopplat till projektet i sin helhet. Följande delar behöver 
utredas i samverkan mellan kommunledningsförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen; 
- Effekten av hur förseningen av byggnation av etapp 1 påverkar skolans 

verksamhet behöver analyseras.   
- De ekonomiska effekterna för byggnation etapp 1 och 2 avseende både 

projektets investeringsutgift och driftkostnader behöver behandlas i samband 
med budgetprocessen 2024.  

Tekniska förvaltningen föreslår att 42 mnkr av avsatta investeringsmedel för 
etapp 2 för Linnéskolan (100 mnkr) omfördelas till etapp 1.   
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29, § 197 
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• Ordförandebeslut tekniska nämnden 2022-11-28 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28 

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 §112 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-21 §77 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 §193, punkt 3 Lokalresursplan 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om paragrafen kan justeras omedelbart 
och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen, ekonomiavdelning 
Tekniska nämnden 
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§ 183 Antagande av pensionsinlösen 
Ärendenummer KS 2022/114 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta förslag till pensionsinlösen i enlighet med Söderberg och Partners 

rekommendation som framgår i budgetförslaget från C, M och KD och att 
finansieringen sker via överskottsmedlen från Skandia med ca 18 miljoner 
och från KPA med ca 6,5 miljoner kronor. Löneskatten som uppgår till ca 6 
miljoner kronor finansieras av löpande likviditet och påverkar resultat år 
2022. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1-2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har berett pensionsinlösen i samband beredningen av budget 
2022-10-25, § 191, punkt 15.  
   15.    Att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till pensionsinlösen i enlighet  

 med Söderberg och Partners rekommendation som framgår i  
 budgetförslaget från C, M och KD och att finansieringen sker via  
 överskottsmedlen från Skandia med ca 18 miljoner och från KPA med ca  
 6,5 miljoner kronor. Löneskatten som uppgår till ca 6 miljoner kronor  
 finansieras av löpande likviditet och påverkar resultat år 2022. 

Det är endast denna punkt som ska behandlas under ärendet Antagande av 
pensionsinlösen. Budgeten ska fastställas i övrigt under punkten Fastställande av 
budget 2023 och plan 2024-2025 för Älmhults kommun. 
Beslut om Antagande av pensionsinlösen ska direktjusteras. 
 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeskrivelse gällande antagande av pensionsinlösen, daterad 2022-12-

02 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-25, § 191  
 

9



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om paragrafen kan justeras omedelbart 
och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
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