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Sekreterare Eva Nyström 

  

Ordförande Marita Björkman Forsman 

  

Justerande Tommy Bjernhagen 

  

 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ  Fastighets- och servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2020-12-04 

Anslags uppsättande 2020-12-05 Anslags nedtagande 2020-12-28 

Förvaringsplats för protokollet Fastighets- och serviceförvaltningen, stab 
  

Underskrift/anslaget av Eva Nyström 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Backa, stadshuset  kl. 10:00-12:00 

  

Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2  

  

Utses att justera Tommy Bjernhagen 

  

Justeringens plats och tid Fastighets- och serviceförvaltningen stab, 2020-12-04  kl. 12:00 

  

Paragrafer              §84 

Direktjusterad 

paragraf 

 

  



 

Fastighets- och servicenämnden 

Sammanträdesprotokoll 2 (4) 

Sammanträdesdatum  

2020-12-04  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Beslutande  Marita Björkman Forsman (S) (ordförande) 

Anna Åström (MP) (vice ordförande), deltar på distans 

Marianne Hedkvist (S), deltar på distans 

Per Lönnberg (V), deltar på distans 

Margareta Hägglöf (M), deltar på distans 

Agneta Ehlin (C), deltar på distans 

Tommy Bjernhagen (SJV) 

Daniel Bylund (KD), deltar på distans 

Veronica Pedersen (S) (tjänstgörande ersättare), deltar på distans 

  

Övriga deltagare Bo Jonsson (S) (adjungerad ersättare), deltar på distans 

Lena Nordqvist (V) (adjungerad ersättare), deltar på distans 

Lena Wikberg (S), (ersättare), deltar på distans 

Jan Ställ (förvaltningschef), deltar på distans 

Eva Nyström (nämndsekreterare) 
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§ 84 
 

Begäran om investeringsmedel från centrala potten för 

Christinaprojektet, etapp 1 Christinaskolan 

Diarienr 20FSN88 

 

Beslut 

Fastighets- och servicenämnden begär att reserverade investeringsmedel på 

30,2 Mkr lyfts från Kommunstyrelsens centrala pott ”Utveckling Christinaområdet” till om- 

och tillbyggnad av kök och matsal i Christinaprojektet. 

Fastighets- och servicenämnden lämnar över ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2020 att Christinaprojektet ska genomföras enligt 

scenario 1b. Scenariot innebär en skola som består av både ombyggnation av befintliga 

lokaler och tillbyggnation samt utomhusmiljöer. Scenariot inkluderar även ett kök med 

matsal, avgränsning bibliotek, tak bibliotek, infrastruktur i anslutning till skolan samt en 

kulturflygel. 

 

Nästa etapp i projektet är att bygga ett nytt tillagningskök med tillhörande matsal. Kök och 

matsal har projekterats under vår/sommar 2020 samt upphandlades 2020-11-16. 

Entreprenaden rörande kök och matsal påbörjas i slutet av 2020 och beräknas vara klart 

december 2021. Kostnadskalkyl K4 efter anbudsöppning uppgår till 37,5 mkr. Inför 2021 

finns budgeterade medel för kök och matsal på 7,3 mkr. Det som kvarstår att finansieras är 

30,2 mkr. 

 

 

 


