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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Christian Nilsson kl. 09:00-11:35

Beslutande

Catharina Malmborg (M) (vice ordförande)
Janet Andersson (S)
Tony Hansson (S) ersätter Johan Andersson (S) (ordförande)
Cvetanka Bojcevska (SD) ersätter Fredrik Ottesen (SD)
Lars Holmström (V) ersätter Madeleine Atlas (C)

Ej tjänstgörande
ersättare

Bengt Andersson (M)
Sven-Olov Wallin (L)

Övriga närvarande

Eva Hallberg (kommundirektör)
Christina Nilsson (Nämndsekreterare)
Katarina Borgstrand (avdelningschef)
Cecilia Erlandsson (lokalstrateg)
Tomas Nilsson (ekonomichef)

Utses att justera

Janet Andersson (S)

Justeringens plats o tid

Kommunledningskontoret, 2021-11-23

Protokollet omfattar

§157

Justerares signatur
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Igångsättningstillstånd för ombyggnad av Rådhuset
Ärendebeskrivning
Servicenämnden begär igångsättningstillstånd för ombyggnad av Rådhuset.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Igångsättningstillstånd för ombyggnad av Rådhuset
 Servicenämndens beslut § 137, 2021 Igångsättningstillstånd för
investeringsprojekt, ombyggnad av Rådhuset
Beredning
Eslövs kommun har i lokalförsörjningsplan och budget för 2021 beslutat om
renovering och anpassning av befintliga lokaler i Rådhuset till kontorslokaler för
administrativ verksamhet.
Serviceförvaltningen har genomfört upphandling av ombyggnaden på Rådhuset.
Anbud har inkommit och utvärderats. Den totala kostnaden har beräknats utifrån
anbudssumma vinnande anbud, byggherrekostnader samt oförutsedda kostnader
(ÄTA-arbeten). Kostnaden för projektet ryms inom beslutad budget på 25 mnkr.
Tidplanen för ombyggnaden av Rådhuset är pressad då omflyttning av annan
verksamhet är planerad så snart inflyttning kan ske i de ombyggda lokalerna. Utifrån
detta önskar Serviceförvaltningen att ärendet tas upp på kommunstyrelsens
arbetsutskott så snart som möjligt. Servicenämnden har den 16 november 2021
beslutat om att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja
igångsättningstillstånd för ombyggnad av Rådhuset.
Yrkanden
Janet Andersson (S), Tony Hansson (S) Lars Holmström (V) yrkar bifall till
förvaltningen förslag.
Beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för
ombyggnad av Rådhuset enligt servicenämndens begäran.
- Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Servicenämnden
Paragrafen är justerad
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