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Ordinarie ledamöter
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Sonja Emilsson (M)
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 112 Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
1. Välja Sonja Emilsson (M) som justerare.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen väljer Sonja Emilsson (M) som
justerare.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 113 Fastställande av föredragningslista
Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställer föredragningslistan.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan fastställa föredragningslistan och
finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsen

§ 114 Tekniska nämndens äskande om medel för
byggnation av Linnéskolan etapp 1
Ärendenummer KS 2021/97

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Tilldela Tekniska nämnden investeringsanslag om 255 mnkr för tillbyggnad
av Linnéskolan etapp 1 och slutföra upphandlingen av en tillbyggnad av
Linnéskolan etapp 1.
2. Tillbyggnationen ska vara slutförd och överlämnad till
utbildningsförvaltningen senast 2023-07-30.
3. Ökade driftkostnader vid utbildningsnämnden och tekniska nämnden med
anledning av tillbyggnationen, hanteras inom ramen lokalresursplanen och
budgetprocessen för verksamhetsåret 2023.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–3

Deltar ej i beslut
Eva Ballovarre (S), Ann Johansson (S), Lars Ingvert (S), Stefan Jönsson (S),

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 112, att grundskola årskurs 7–9
ska byggas. Kommunfullmäktige gav i samma beslut tekniska förvaltningen, i
samverkan med kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen, i
uppdrag att genast starta processen med att planera och återkomma med förslag
på lösning för ny grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas
inom fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå
klara senast augusti 2022.
Detta uppdrag ändrades 2020-10-26, § 141, till att tekniska nämnden ska
samverka med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.
Tekniska nämnden beslutade 2021-05-18, § 67, att föreslå kommunfullmäktige:

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsen

1. Tilldela Tekniska nämnden investeringsanslag om 255 mnkr för tillbyggnad
av Linnéskolan etapp 1 och slutföra upphandlingen av en tillbyggnad av
Linnéskolan etapp 1.
2. Tillbyggnationen ska vara slutförd och överlämnad till
utbildningsförvaltningen senast 2023-07-30.
3. Ökade driftkostnader vid utbildningsnämnden och tekniska nämnden med
anledning av tillbyggnationen, hanteras inom ramen lokalresursplanen och
budgetprocessen för verksamhetsåret 2023.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-27
 Tekniska nämndens beslut 2021-05-18, § 67

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska
nämndens förslag till beslut.

Protokollsanteckning
Eva Ballovarre (S) önskar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna väljer att inte delta i beslutet gällande anslag till
investeringen av etapp 1 av Linnéskolan. Vi vill tydliggöra att vi är positiva till
investeringen av utbyggnaden av skolan och ser har ingen avsikt att fördröja
beslutet, men vi är kritiska till hur ärendet hanterats.
Tekniska nämnden som ansvarar för upphandlingen hade uppe ärendet den 18
maj 2021. Ledamöterna fick en dragning på mötet och möjlighet att ställa frågor
– men fler frågetecken kvarstod – exempelvis på en detaljerad kalkyl med
underlag kopplat till byggherreskostnader samt hur stor del av summan (255
miljoner kronor) som avses oförutsedda händelser. Vi förstår och respekterar
sekretessen i upphandlingen, men tycker det är problematiskt att de ledamöter
som ska besluta om en investering på 255 miljoner kronor inte får bättre
information och bättre möjlighet att sätta sig in i handlingarna.
Ärendet är heller inte berett i kommunstyrelsens arbetsutskott och det saknas en
tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsen

Investeringen tillhör en av de större som görs i kommunen och utifrån de
underlag vi fått ta del av anser vi oss inte kunna delta i beslutet på grund av för
dålig insyn i ärendet.
Socialdemokraterna i Älmhult
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 115 Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendenummer KS 2021/4

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänner redovisningen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärendetyper enligt
fastställd delegeringsordning. Beslut fattade på delegation ska redovisas för
styrelsen.
Syftet med redovisningen av delegeringsbeslut är dels att tillgodose
kommunstyrelsens informations- och kontrollskyldighet, dels att anmälda beslut
ska vinna laga kraft.
Redovisningen innebär inte att styrelsen får godkänna, ompröva eller fastställa
delegeringsbeslutet. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad
delegering.
Anmälda delegeringsbeslut biläggs protokollet.

Beslutsunderlag
 Förteckning över kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut, daterad
2021-05-26

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna redovisningen och finner
att kommunstyrelsen beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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