LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2007-11-26

278

567

Kommunstyrelsen

2007-11-12

198

462

Arbets- och personalutskottet

2007-10-29

211

464

novkf11
07.566-822

Ombyggnad av Pontusbadet, damavdelningen
Ärendebeskrivning
Pontusbadet togs i drift 1957 och var med den tidens mått ett av de
modernaste baden i Sverige. Badet har varit en populär och välbesökt
anläggning. Under åren har ett flertal förslag på ombyggnad diskuterats i
syfte att ytterligare popularisera badet.
I samverkan med tekniska förvaltningen har förslag upprättas för ombyggnad
av Pontusbadets damavdelning.
Förslaget innebär:
-

Nytt varmrum byggs i del av bef. tvagning.
Två bef. bastu byggs om och till en större bastu
Bef. vilrum byggs om till duschutrymme
wc-bås byggs om till separata wc
Nytt Rwc byggs i entrédelen
Samtliga ytskikt byts i våtutrymmena dvs. tvagning, wc, bastu
Nya bastulavar och väggfasta sittbänkar utförs i tvagning, varmrum
Nya helkaklade duschskärmväggar
Ommålning av väggar i omklädning
Samtliga el- och rörapparater byts i våtutrymmena
Ventilationsdon byts i våtutrymmen

Kostnader (kkr)
Byggnadsarbeten
El-installation
VVS-installation
Oförutsett
Byggherrekostnaden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

3 000 kkr
350 kkr
550 kkr
550 kkr
550 kkr
5 000 kkr

Utdragsbestyrkande
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Fritidsnämndens yttrande
Fritidsnämnden beslutar att
-

rekommendera kommunfullmäktige besluta att fritidsnämndens
investeringsbudget för 2008 utökas med 5 000 kkr och att
kapitalkostnaden täcks med utökat kommunbidrag

Ekonomikontorets yttrande
Årliga beräknade kapitalkostnader för ombyggnationen är 500 kkr.
Under förutsättning att ombyggnationen tillstyrks föreslår ekonomikontoret
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att:
•
•

fritidsnämndens investeringsbudget 2008 utökas med 5 000 kkr
finansiering av de ökade kapitalkostnaderna, ca 250 kkr/år 2008 samt 500
kkr för 2009 och framåt, sker inom fritidsnämndens tilldelade
kommunbidrag.

Yrkanden
Karl Petersen (s) yrkar bifall till fritidsnämndens förslag.
Mattias Karlsson (m) yrkar bifall till ekonomikontorets förslag.

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

fritidsnämndens investeringsbudget för 2008 utökas med 5 000 kkr och
att kapitalkostnaden täcks med utökat kommunbidrag.

Reservation
Mattias Karlsson (m) reserverar sig mot beslutet.
_____
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Ylva Strutz (fp) och Camilla Hansen (c) yrkar bifall till arbets- och
personalutskottets förslag.
Mattias Karlsson (m) yrkar bifall till ekonomikontorets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.

Reservation
Mattias Karlsson (m) reserverar sig mot beslutet.
_____

Yrkanden
Mattias Karlsson (m) och Börje Lööw (v) yrkar bifall till ekonomikontorets
förslag.
Camilla Hansen (c) och Ylva Strutz (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

fritidsnämndens investeringsbudget för 2008 utökas med 5 000 kkr
och att kapitalkostnaden täcks med utökat kommunbidrag.

_____

Beslutsexpediering
Fritidsnämnden, Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

