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Tekniska servicenämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-16

TSN 2020/336

Plats och tid

Dunkerska Salen kl. 16.00–17.45

Beslutande

Fredrik Schlyter (M), Ordförande
Benny Roth (KD), 1:e vice ordförande, Går in som ordf vid § 104
Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande
Johnny Nilsson (S)
Eva Höckert (S)
Sven Tilly (SÖS)

Tjänstgörande ersättare

Milton Kleimann (SD), Tjänstgör som ordinarie ledamot på §104
Bengt Nilmo (M), Tjänstgör som ordinarie ledamot under hela
sammanträdet

Ersättare

Mats Andersson (SD)

Övriga
Justeringens plats och tid

2021-09-21

Paragrafer

95–112

Sekreterare
Anna Pålsson
Ordförande
Fredrik Schlyter (M)

Justerare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Tekniska servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-23

Datum då anslaget tas ned

2021-10-15

Förvaringsplats
Underskrift
Anna Pålsson
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2021-09-16

TSN 2020/336

§ 107 Återrapport Axel Ebbe
Dnr TSN 2020/113

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att godkänna återrapporteringen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-01 att ge teknisk servicenämnd i uppdrag
att, i samråd med kultur- och fritidsnämnden, fortsätta planeringen av en om- och
tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall utifrån då presenterade ekonomiska
förutsättningar, samt att ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal
3 2021.
Arbetet med om- och tillbyggnaden av Axel Ebbes konsthall pågår. Under första
halvåret 2021 har projektering utförts, enligt plan, avseende översiktliga s.k.
systemhandlingar. Även bygglovshandlingar har tagits fram och ansökan om
bygglov skickades in 2021-07-30. En styrgrupp för projektet har bildats och, enligt
beslut i denna, avvaktar teknisk serviceförvaltning nu med fortsatt
detaljprojektering för upphandling till dess att bygglov beviljats. Projektet befinner
sig fortfarande i ett tidigt skede och alla bedömningar av tider och kostnader är
därför förknippade med förhållandevis stor osäkerhet.
Förutsatt bl.a. att bygglov beviljas utan överklagan räknar teknisk
serviceförvaltning med följande preliminära milstolpar: detaljprojektering påbörjas
oktober 2021, upphandling påbörjas april 2022, entreprenadarbeten påbörjas
augusti 2022, inflyttning av verksamhet tidigast november 2023.
De ekonomiska ramarna bedöms hålla men ett eventuellt överskridande är också en
av de svårast bedömda riskerna. Orsaken till detta är dels att marknadsläget efter
pandemin är svårbedömt, dels att entreprenadkontrakt tecknas först våren 2022.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse
Beslut Kommunfullmäktige 2021-03-01 §121
Beslut Teknisk servicenämnd 2021-02-11 §22
Teknisk serviceförvaltning tjänsteskrivelse 2021-01-28
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-01 KS 2018/996
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