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Teknik- och fastighetsnämnden 

2013-08-28 

 

Ärende 14 

 
 

Antagande av entreprenör för ombyggnad av 
Nyeds skola 
Dnr TFN-2013-1350     Dpl 61 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
1. Uppdra till nämndens ordförande, Henrik Lander, att fatta beslut om antagande av 

entreprenör enligt ramavtal avseende ombyggnad av Nyeds skola 
2. Uppdra åt teknik- och fastighetsdirektören att teckna entreprenadavtal med denna 

entreprenör enligt ramavtal. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och ungdomsförvaltningen har beställt lokalanpassning av Nyeds skola som 
en konsekvens av förändringar i elevunderlag. Åtgärderna är finansierade genom 
särskilt beslutande extramedel till barn- och ungdomsnämnden inom grundram i 
budget 2013-2015. Storleken på beloppen för antagande av entreprenör kräver 
nämndbeslut. För att klara en upphandling av entreprenad inom tidsramen föreslår 
förvaltningen att nämnden delegerar beslutsrätten för antagande av entreprenör och 
tecknande av entreprenadavtal. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 januari 2013 
Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2012, § 20, bilaga 01-06, sidan 26 
 
Ärende 
I barn- och ungdomsförvaltningens utarbetade strategi för lokalförändringar under 
2013-2016 föreslår förvaltningen ett antal åtgärder, flera som kräver 
investeringsåtgärder. Barn- och ungdomsnämnden har sedan tidigare fattat beslut 
om att genomföra delar av strategin och i budget 2013-2016 beviljades extra 
investeringsanslag inom grundram för att täcka inledande åtgärder. Enligt besluten 
ska Nyeds skola byggas om under 2013, till en totalkostnad på 4 miljoner kronor, 
för att iordningställa skollokalerna i Nyedsskolan som ersättning för 
förskolelokalerna i gamla kommualhuset. 
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För att underlätta upphandlingen och för att hinna med ett utförande under hösten 
och ett färdigställande till vårterminen 2014 föreslår därför förvaltningen att 
nämnden uppdrar åt ordföranden att fatta beslut om antagande av entreprenör, och 
åt fastighetsdirektören att teckna entreprenadavtal. 
 
 
 
Hans Wennerholm Lars Brandelius 
teknik- och fastighetsdirektör enhetschef 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
Lars Brandelius, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Ida Svensson, teknik- och fastighetsförvaltningen 


