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KS § 131

Dnr KS.2017.95

Återremitterat ärende - Tilläggsinvestering ridhus
Jennylund
Ärendet
Kommunstyrelsen har efterhört hur kultur- och fritidsnämnden ställer sig till
ökade kostnader som en konsekvens av de anbud som inkommit för byggnation
av ridhus i Jennylund. Nämnden ställer sig positiv till att gå vidare med
byggnationen med den nya kostnadsnivå som blir en konsekvens av ökade
byggkostnader.
Förvaltningen föreslår efter hörande av kultur- och fritidsnämnden att processen
med byggnation av nytt ridhus ska gå vidare och att tilläggsanslag för investering
bör beviljas.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 § 99 att återremittera ärendet för
utredning av vad som är juridiskt möjligt avseende upphandlingen av ridhuset.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-29 § 113 att bordlägga ärendet till
kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober 2017.
Förvaltningen har gjort en rättslig bedömning av upphandlingen.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·
·

Återremitterat ärende - Tilläggsinvestering ridhus Jennylund,
kommunstyrelsens beslut 2017-08-29 § 113
Tilläggsinvestering ridhus Jennylund, kommunfullmäktiges beslut
2017-06-19 § 99
Tilläggsinvestering ridhus Jennylund, kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
§ 85
Komplettering kultur- och fritidsnämndens synpunkter angående
kostnadsökning Jennylund, kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-06-01
§ 46
Tjänsteutlåtande, 2017-06-07
Kompletterande yttrande från kultur- och fritidsnämnden, 2017-05-31
Rättslig bedömning av upphandlingen, PM 2017-09-19

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
kommunstyrelsen tilläggsäskande om 4.600 tkr i investeringsmedel för projektet
ridhus Jennylund.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Mikael Berglund (M) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag.
Rose-Marie Fihn (L) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
Mikael Berglunds yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förvaltningens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
kommunstyrelsen tilläggsäskande om 4.600 tkr i investeringsmedel för projektet
ridhus Jennylund.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (M), Rose-Marie Fihn (L)
och Åke Niklasson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
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