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Genomförande av ombyggnad av Ale kulturrum och
Da Vinciskolan
Ärendet
Lokalprojekt följer en beslutad process i fyra steg som består av förstudie,
projektering, genomförande och utvärdering. I projekteringen tas det slutliga
förslaget fram för hur lokalerna ska utformas. Förutom detta tas
investeringskostnad och tidplan fram. Projektering görs i ett nära samarbete
mellan representanter för beställande sektorer, verksamhet fastighet och
entreprenör. Efter att projektering är klar ska kommunstyrelsen fatta beslut om
genomförande utifrån samhällsutveckling och lokalbehov.
Projektering är påbörjad för ombyggnad av Ale kulturrum och Da Vinciskolan
och beslut behövs för att starta genomförandet. Kommunstyrelsen fick ärendet
för information den 27 mars och kommer att fatta beslut om genomförande vid
extra insatt möte den 9 april. Eftersom projektet inte ryms i tidigare beslutad
budget får kommunfullmäktige besluta om en utökad investeringsbudget till 110
miljoner kr. Om beslutet blir att inte genomföra projektet kommer inte heller
investeringsbudgeten att tas i anspråk.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-27 § 62 att bordlägga ärendet till
sammanträdet den 9 april 2018.
Samråd har skett med berörda behovsnämnder som är utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden. Bägge nämnderna ställer sig positiva till att
ombyggnationen av Ale Kulturrum/ Da Vinciskolan fortgår till en kostnad av
max 110 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-03-01
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
Dispositionsskisser Ombyggnad Ale kulturrum och Da Vinciskolan
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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Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en utökad budget
till 110 miljoner kr för projekt ombyggnad Da Vinciskolan och Ale kulturrum
under förutsättning att projektet genomförs.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta om en
utökad budget till 110 miljoner kronor för projekt ombyggnad Da Vinciskolan
och Ale kulturrum.
Mikael Berglund (M) yrkar på avslag.
Rose-Marie Fihn (L), Åke Niklasson (S), Sven Rydén (KD) och Robert Jansson
(SD) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget förslag, dels Mikael Berglunds
yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en utökad budget
till 110 miljoner kr för projekt ombyggnad Da Vinciskolan och Ale kulturrum.
Reservation
Mikael Berglund (M), Rose-Marie Fihn (L), Åke Niklasson (S), Sven Rydén (KD)
och Robert Jansson (SD) reserverar sig mot beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

