
KOMMUNSTYRELSEN 

Tid: Måndagen den 11 juni 2018, kl. 16.30 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare undenättas 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Kommunstyrelsens ordförande kallar till extrainsatt sammanträde med anledning av att 
nedanstående ärende ska behandlas på kommunfullmäktige samma dag. Arbetsutskottets protokoll 
från 2018-06-04 kommer att finnas tillgängligt för kommunstyrelsens ledamöter på sammanträdet. 

Ärendet justeras omedelbart. 

Ärende 

1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Fastställande av dagordning 

4. Godkännande av investering, Om- och tillbyggnad 
av Dackeskolans kök, Tingsryd 

Tingsryd 2018-06-05 

Mikael J eansson 
Ordförande 
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Om- och tillbyggnad av 

Dackeskolans kök, Tingsryd 
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Kommunledningsförvaltningen 
Karin Berggren 

2018-05-22, rev. 2018-05-30 

0477-442 17 
karin.berggren@tingsryd.se 

Kommunfullmäktige 

Godkännande av investering, Om- och tillbyggnad av Dackeskolans kök, 
Narva 1, Tingsryd 

Förslag till beslut 

I. Kommunfullmäktige godkänner investeringen gällande Om- och tillbyggnad av 
Dackeskolans kök. 

2. Finansieras inom ram, dvs genom befintliga budgetmedel år 2018 och 2019. 

3. Tidplan 
Projektstarttid 2018-08-01 och slutdatum 2019-05-30. 

4. Rapportering/ Återkoppling 
När projektet är klar så kommer en slutredovisning att redovisas för KsAu. 

Beskrivning av ärendet 
Dackeskolan kök har stora behov av Om- och tillbyggnad då detta planerades att-utföras 
redan år 2009 och behoven har ökat sedan dess. Om projektet inte blir av så riskerar vi 
ett.föreläggande från Miljö- och Byggnadsförvaltningen. 

Bakgrund 
Enligt utdrag från "Riktlinjer för budget och redovisning", beslutad i kommunfullmäk
tige 2015-10-26 §165 under punkten Investeringar står följande att läsa; 
" - Enskilda investeringso bj ekt överstigande 5 mkr ska alltid beslutas av kommunfull
mäktige. Beslut om större investeringar ska alltid vara baserade på anbud samt rymmas 
inom tilldelade investeringsramar. Det åligger nämnden att initiera ärendet hos fullmäk
tige. Innan anbudsinfordran påbörjas ska, om bedömd investeringsutgi:ft uppgår till 
minst 5 mkr, godkännande inhämtas från kommunstyrelsens arbetsutskott. Drifts- och 
kapitalkostnadskalkyl med finansieringslösning i budgeten ska samtidigt redovisas till
sammans med yttrande från kommunledningsförvaltningen. När anbuden har kommit in 
förs ärendet, tillsammans med yttrande från kommunledningsförvaltningen, upp till 
fullmäktige för slutligt beslut om igångsättande." 

Innan anbudsinfordran påbörjades, inhämtades godkännande från kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-02-05 §61. 

Ärendets beredning 
Tingsrydsbostäder har tagit fram underlaget inför upphandlingen med hjälp av en 
storkökskonsult. 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-posUhemsida 
- - Box 88 · · - - - - - Torggatan 12 · - 0471441 00 (vx) 047-7 313 00 kommunen@tingsryd,se 
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Beslutsunderlag 
En upphandlings- och kostnadspresentation. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Karin Berggren 
J anas Weidenmark 
Ekonomiavdelningen 

J anas Weidenmark. 
Teknisk chef 
Kommunledningsförvaltningen 
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Karin Berggren 
Lokalstrateg 
Kommunledningsförvaltningen 
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