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Dnr 12.62‐299

Pontus Arena, Om‐ och tillbyggnad ‐ Igångsättningstillstånd
Bilaga:
Översiktsplan

Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har infordrat anbud avseende generalentreprenad på
rubricerat projekt.
Arbetena omfattar mark‐, husbyggnads‐, rör‐, luftbehandlingsarbeten,
elinstallationer samt styr‐ och övervakningsinstallationer.
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten:
Byggnadsyta
Behandlad tomtarea
Ändringsyta
Tillbyggnadsyta

BYA ca 4700 m2
ca 4600 m2
BRA ca 9950 m2
BRA ca 2300 m2

Bygglov är sökt och beviljat.
Bedömd produktionskostnad är 180 000 000 kronor.
Medel för projektet finns anvisade med 133 000 000 kronor.
Kostnadsökningen beror huvudsakligen på stombyte från befintliga
betongramar till stålkonstruktion samt nytt yttertak för förbättrad
värmeisolering och för att klara dimensionerande snölaster.
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Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar i att
‐

godkänna produktionskostnaden 180 000 000 kronor samt bevilja
igångsättningstillstånd

‐

begära medelstillskott på 47 000 000 kronor.

Ekonomikontorets yttrande
Ekonomikontoret föreslår att begäran om utökad investeringsbudget med
47 mkr beaktas vid revidering av 2012 års investeringsbudget i samband med
2011 års bokslut. Avstämning av investeringsprojektets kostnadsmässiga
fördelning över projekttiden föreslås ske i samband med beredningen av
Strategisk plan och budget 2013‐2015.

Yrkanden
Omar Jakobsson (S), Yvonne Stålnacke (S), Anders Josefsson (M) och Karl
Petersen (S) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag.

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

godkänna utökad investeringsbudget med 47 mkr

‐

utökningen beaktas vid revidering av 2012 års investeringsbudget i
samband med 2011 års bokslut

‐

avstämning av projektets kostnadsmässiga fördelning över projekttiden
sker i samband med beredning av Strategisk plan och budget 2013‐2015.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
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Yrkanden
Thomas Olofsson (FP) och Nina Berggård (V) yrkar återremiss för redovisning
av de ökade driftskostnaderna och hur dessa ska finansieras.
Carola Lidén (C) yrkar avslag på tekniska nämndens framställning om utökad
investeringsbudget.
Karl Petersen (S), Annika Eriksson (MP) och Anders Josefsson (M) yrkar bifall
till arbets‐ och personalutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden.

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

Reservation
Carola Lidén (C), Nina Berggård (V) och Thomas Olofsson (FP) reserverar sig
mot beslutet.
_____
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