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Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige:
Genomförande av ombyggnad av Ale kulturrum och
Da Vinciskolan
Ärendet
Kommunfullmäktige återremitterade 2018-04-09 § 70 ärendet avseende
ombyggnation av Ale Kulturrum/Da Vinciskolan. Återremissen omfattar tre
huvudområden:
•
•
•

Förvaltningen ska återkomma med en komplett projektering och
underbyggd kalkyl och budget, detta då kraftiga kostnadsökningar skett
under de senaste månaderna,
Alternativa platser för en högstadieskola i Nödinge ska undersöka och
utvärderas, oavsett om platsen är detaljplanelagd för skola eller ej,
En kostnadsuppskattning ska göras för åtgärder för att kunna bedriva
skolverksamhet i Da Vinciskolan under ca 5 år, dvs åtgärder av mer tillfällig
karaktär inklusive modullösningar, som tillgodoser förbättrad arbetsmiljö.

Kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden har 2018-04-26 behandlat
ärendet och beslutat att ställa sig fortsatt positiva till ombyggnationen av Ale
kulturrum/Da Vinciskolan till en kostnad av max 110 miljoner, efter att ha tagit
del av återremissvaret.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjänsteutlåtande, 2018-04-20
Genomförande av ombyggnad Da Vinciskolan och Ale kulturrum,
kommunfulllmäktiges beslut 2018-04-09 § 70
Genomförande av ombyggnad av Ale kulturrum och Da Vinciskolan,
kommunstyrelsens beslut 2018-04-09 § 70
Genomförande av ombyggnad av Ale kulturrum och Da Vinciskolan,
kommunstyrelsens beslut 2018-03-27 § 62
Tjänsteutlåtande, 2018-03-01
Dispositionsskisser Ombyggnad Ale kulturrum och Da Vinciskolan
Samrådsremiss angående ökade investeringskostnader för Ale kulturrum
och Da Vinciskolan, PM
Uppskattade kostnader för renovering/ombyggnation av Ale Kulturrum
och Da Vinciskolan 2018-03-15, kalkyl ByggDialog
Samråd om Ale Kulturrum/Da Vinciskolan, kultur- och fritidsnämndens
beslut 2018-03-28 § 31
Samråd om Ale Kulturrum/Da Vinciskolan, utbildningsnämndens beslut
2018-03-28 § 48
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•

Återremittering av ärende gällande ombyggnation Ale Kulturrum/ Da
Vinciskolan, kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-04-26 § 39
Återremittering av ärende gällande ombyggnation Ale Kulturrum/Da
Vinciskolan, utbildningsnämndens beslut 2018-04-26 § 58

•

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår efter att återremissen beretts att kommunfullmäktige
beslutar om en utökad budget till 110 miljoner kr för projekt ombyggnad Ale
Kulturrum/Da Vinciskolan.
Jäv
Dan Björk (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att justera paragrafen
omedelbart.
Jenny Sandkvist (MP) och Sven Engdahl (V) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Mikael Berglund (M) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag.
Rose-Marie Fihn (L), Robert Jansson (SD) och Åke Niklasson (C) tillstyrker
Mikael Berglunds yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sina egna yrkanden och finner att
kommunstyrelsen bifaller desamma.
Ordförande ställer proposition på Mikael Berglunds yrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår efter att återremissen beretts att kommunfullmäktige
beslutar om en utökad budget till 110 miljoner kr för projekt ombyggnad Ale
Kulturrum/Da Vinciskolan.
Kommunstyrelsen beslutar att justera paragrafen omedelbart.
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Reservation
Robert Jansson (SD), Mikael Berglund (M), Maj Holmström (M), Erik Liljeberg
(M), Rose-Marie Fihn (L) och Åke Niklasson (C) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
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