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Dnr KFN.2018.9

Begäran om tilläggsanslag för friidrottsanläggning
Jennylund
Ärendet
Arbetet med friidrottsanläggningen i Jennylund inleddes i början av september
2017 och det uppdagades omgående att markförhållandena var betydligt sämre än
förväntat. Det beslutades att omgående ta in geoteknisk expertis för att undvika
kommande överraskningsmoment och för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
Det har löpande presenterats kalkyler utifrån utvecklingen och även om
kalkylerna varefter de inkom ständigt försämrades var det inte förrän i slutet av
november och början av december som kalkylerna för färdigställande eskalerade.
Mot bakgrund av den sista kalkylen som presenterats finns det inga möjligheter
att hantera projektet inom tilldelad investeringsram
Bohus IF har som part i projektet sökt medel från friidrottsförbundet och fått
beslut om ett bidrag på 1 000 tkr som medfinansiering till den nya
friidrottsanläggningen. Utbetalning av bidraget är avhängigt en kommunal garanti
om färdigställande av anläggningen.
Merkostnaden för projektet bedöms att bli ca 4 750 tkr vilket kommer rendera
kultur- och fritidsnämnden en ökad årskostnad på mellan 115-140 tkr beroende
på val av avskrivningstid.

Beslutsunderlag
Handlingar

·

Tjänsteutlåtande, 2018-02-19

Förvaltningens beslutsförslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tilldela
kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag på 5 000 tkr för
friidrottsanläggningen i Jennylund.
Yrkande
Stefan Ekwing (L) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ärendet återremitteras till
förvaltningen för att utreda ansvarsförhållandena i ombyggnadsprojektet av
friidrottsanläggningen samt att omfördela fem miljoner kronor från
invetseringsramen för Jennylunds ridanläggning till Jennylunds
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friidrottsanläggning.
Kajsa Nilsson (M) och Lennart Dahl (C) tillstyrker yrkandet.
I andra hand yrkar Stefan Ekwing (L) avslag till förvaltningens beslut till förmån
för sitt eget yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels Stefans Ekwings (L) yrkande om att
ärendet ska återremissteras och dels om ärendet ska beslutas under dagens
sammanträde.
Nämnden beslutar att propositionsordningen är riktig.
Ordförande finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras under dagens
sammanträde.
Votering begärs.
Omröstningsresultat
Omröstning begärs och verkställs. Följande omröstningsproposition godkänns av
kultur- och fritidsnämnden:
Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde
Nej-röst för Stefan Ekwings (L) förslag till återremiss av ärendet.

Ledamot

Ja-röst

Stefan Ekwing (L)

Nej-röst
x

Zainab Tilako (S)

x

Eje Engstrand (S)

x

Marie Olsson (V)

x

Elisabeth Nordén
Forsberg (V)

x

Kajsa Nilsson (M)

x

Lennart Dahl (C)

x

Marita Henriksson

x
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(SD)
Anders Rollings
(S)

x

Med fem ja-röster mot fyra nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels
Stefan Ekwings (L) avslagsyrkande och finner att nämnden bifaller förvaltningens
förslag.
Votering begärs.

Omröstningsresultat
Omröstning begärs och verkställs. Följande omröstningsproposition godkänns av
kultur- och fritidsnämnden:
Ja-röst för bifall till förvaltningens föslag.
Nej-röst för avslag till förvaltningens förslag.
Ledamot

Ja-röst

Stefan Ekwing (L)

Nej-röst
x

Zainab Tilako (S)

x

Eje Engstrand (S)

x

Marie Olsson (V)

x

Elisabeth Nordén
Forsberg (V)

x

Kajsa Nilsson (M)

x

Lennart Dahl (C)

x

Marita Henriksson
(SD)

x
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Anders Rollings
(S)

x

Med fem ja-röster mot fyra nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden att
bifalla förvaltningens förslag.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tilldela
kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag på 5 000 tkr för
friidrottsanläggningen i Jennylund.

Reservation
Stefan Ekwing, Kajsa Nilsson, Lennart Dahl och Marita Henriksson reserverar sig
mot beslutet.
Protokollsanteckning
Stefan Ekwing (L), Kajsa Nilsson (M) och Lennart Dahl (C) gör följande
protokollsanteckning:
"Beslutsförslag från alliansen
Kultur & fritidsnämnden föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för
att utreda ansvarsförhållandena i ombyggnadsprojektet av friidrottsanläggningen
samt att omfördela fem miljoner kronor från invetseringsramen för Jennylunds
ridanläggning till Jennylunds friidrottsanläggning".
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

