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Anslaget på kommunens anslagstavla den 21 november 2017. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 21 november 2017 kl. 10:00-10:30 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 54-55 

Beslutande 
Jonas Lövgren (M) ordförande 
Dzenita Abaza (S) 
Johan Persson (S) 
Ingemar Einarsson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 

Ersättare 
Erik Ciardi (C) 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Jonas Lövgren Ingemar Einarsson 
ordförande  
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§ 54 

Upphandling av nybyggnad förskolan Ekbacken, Åby 
Dnr KS 2017/1173 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2017. 

Bakgrund 
Serviceförvaltningen har av barn- och ungdomsförvaltningen fått i uppdrag att 
upphandla och genomföra nybyggnad av sex förskoleavdelningar inklusive 
serveringskök vid Åbyskolan, Åby 1:25. Den nya förskolan kommer att 
namnges ”Ekbacken”. 
 
Nybyggnaden följer den lokalnorm som barn- och ungdomsförvaltningen 
fastställt samt Skolverkets riktmärke om max 15 barn/avdelning. Nybyggnads-
ytan uppgår till 1300m2 (BTA) och behandlad tomtarea till c:a 8100 m2. 
Bygglov är beviljat. 
 
Byggstart är planerad till vecka 2, 2018 och färdigställande är beräknat till april 
2019. 

Överläggning 
Toni Sjöö, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
att slutföra upphandlingen och teckna avtal med följande leverantörer för 
nybyggnad av förskolan Ekbacken, Åby: 
 
Byggnadsentreprenör: Entreprenad AB Stele (org.nr. 556031-6217) 
Storköksentreprenör: LR-Installation AB (org.nr. 556073-5283) 
Värme- och sanitetsentreprenör: LR-Installation AB (org.nr. 556073-5283) 
Ventilationsentreprenör: Assemblin Ventilation AB (org.nr. 556728-9177) 
El-entreprenör: Elia AB (org.nr. 556459-5352) 
Styr- & regler-entreprenör: Nordomatic AB (org.nr. 556362-2074) 
 

§ 55 

Markreservation för flerbostadshus på fastigheten 
Ljungby 38:16, södra Ljungbyholm 
Dnr KS 2017/1123 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 oktober 2017. 
 
Skissförslag. 
 
Översiktskarta. 
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Detaljplan. 

Bakgrund 
East Coast Livings AB har tagit fram skiss på hur fastigheten Ljungby 38:16 
söder om Byvägen i Ljungbyholm kan bebyggas. 
 
Förslaget visar på bygge av fyra huskroppar med totalt tjugotvå hyres-
lägenheter, 2 r o k och 3 r o k. Byggnaderna kommer att byggas i trä med 
träfasad och i två plan. Bolaget avser att både bygga och förvalta lägenheterna. 
Fastighetens areal är 4 291 m2. Byggnationen förutsätter att det är i enlighet 
med rådande detaljplan, samt att bygglov ges.  
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att ge markreservation för ett annat 
lokalt baserat fastighetsbolag på området, B Granbergs Bostads AB, se beslut 
2016-01-12 § 13. Bolaget har avsagt sig markreservationen.  
 
Särskilt försäljningsbeslut kommer att fattas senare efter det att byggprojektet 
kommit igång. 

Överläggning 
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar fastigheten Ljungby 38:16 för East Coast Livings 
AB (org. nr 556914-4818) till och med den 30 juni 2018. 
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