
 

Samhällsbyggnadsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(4) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-20  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby klockan 13:00-16:53  

Beslutande Lotte Melin (C), ordförande 
Tommy Augustsson (S), vice ordförande 
Jonas Mattsson (SD) 
Roy Svensson (M) 
Arne Gustavsson (S) 
Annika Andersson (KD) 
Cecilia Engqvist (S) 
 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Per-Arne Ewaldsson (S) 
Lars-Erik Svensson (M) 
Mikael Malm (C) 
Rikard Raskowski (S) 
Yvonne Strömberg (S) 

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
Fastighetschef, Anders Edwall 
Controller, Nelly Sand 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 
 

Utses till justerare Tommy Augustsson (S)  
 
Justeringens plats och tid Omedelbar justering 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
24-25 

 Marit Löfberg   
 
 Ordförande   
 Lotte Melin (C)  
 
 Justerare   
 Tommy Augustsson (S)   
 

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2022-04-20  

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-22 Datum då anslaget tas ned 2022-05-14 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Marit Löfberg   
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Ärendelista 
 
§ 24 Upphandling - Grundskola i Killeberg 

§ 25 Upphandling - Idrottshall i Killeberg 
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§ 24 
Upphandling - Grundskola i Killeberg 
 
SBN/2022:122   291 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 
- Avbryta upphandling på grund av överskridande av budget. 

 
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Upphandling har skett av en ny grundskola F-6 i Killeberg. Två anbud har 
inkommit varav en anbudsgivare lämnat ett ogiltigt anbud. Lägsta anbud är 
ca 18 000 000 kr över förväntad byggkostnad.  
En upphandlande myndighet har inte någon skyldighet att fullfölja en påbör-
jad upphandling. Ett beslut att avbryta en upphandling är inte heller förbe-
hållet undantagsfall eller situationer då det finns tungt vägande skäl. En 
upphandlande myndighet har således stort utrymme att göra bedömningar 
avseende när den vill avbryta en upphandling. Ett beslut om att avbryta en 
upphandling måste dock vila på sakligt godtagbara skäl, får inte vara god-
tyckligt och måste följa de grundläggande EU-bestämmelserna (jfr RÅ 2009 
ref. 43). Det är den upphandlande myndigheten som har att visa att sakligt 
godtagbara skäl föreligger för att avbryta en upphandling. Den omständig-
heten att samtliga anbud överskrider den upphandlande myndighetens bud-
get anses utgöra godtagbara skäl att avbryta en upphandling. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Nybyggnation av skola F-6 i Killeberg”, daterad den  
13 april 2022, från fastighetschef Anders Edwall och samhällsbyggnadschef 
Mathias Karlsson. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fastighetschef, Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef, Mathias Karlsson 
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§ 25 
Upphandling - Idrottshall i Killeberg 
 
SBN/2022:123   291 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 
- Avbryta upphandling på grund av överskridande av förväntad mål-

budget. 
 

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Upphandling har skett av en ny idrottshall i Killeberg. Tre anbud har in-
kommit varav en anbudsgivare lämnat ett ogiltigt anbud. Lägsta anbud är ca 
20 000 000 kr över förväntad byggkostnad.  
En upphandlande myndighet har inte någon skyldighet att fullfölja en påbör-
jad upphandling. Ett beslut att avbryta en upphandling är inte heller förbe-
hållet undantagsfall eller situationer då det finns tungt vägande skäl. En 
upphandlande myndighet har således stort utrymme att göra bedömningar 
avseende när den vill avbryta en upphandling. Ett beslut om att avbryta en 
upphandling måste dock vila på sakligt godtagbara skäl, får inte vara god-
tyckligt och måste följa de grundläggande EU-bestämmelserna (jfr RÅ 2009 
ref. 43). Det är den upphandlande myndigheten som har att visa att sakligt 
godtagbara skäl föreligger för att avbryta en upphandling. Den omständig-
heten att samtliga anbud överskrider den upphandlande myndighetens bud-
get anses utgöra godtagbara skäl att avbryta en upphandling. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Nybyggnation av Idrottshall i Killeberg”, daterad den  
13 april 2022, från fastighetschef Anders Edwall och samhällsbyggnadschef 
Mathias Karlsson. 
 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fastighetschef, Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef, Mathias Karlsson 


