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§ 175
Nybyggnad av läktare och omklädningsbyggnad,
Österås lP
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande
beslut:
1. Tekniska nämndens investeringsbudget för 2017 tillförs l 925 000 kronor

till nybyggnad av läktare och omklädningsbyggnad på Österås IP.
2. Finansiering sker genom upplåning. Investeringen ska vara anslagstyp 1.

Reservationer

Pär Palmgren (1\11) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Yrkande

Pär Palmgren (1\11) yrkar att ärendet återremitteras för anpassning till befintlig
budget.
Omröstning

Ordförande ställer först under proposition dels om ärendet ska avgöras idag eller
om det ska återremitteras och finner att det ska avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill avgöra ärendet idag röstar
ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej."
Fyra ja-röster och en nej-röst lämnas.
Följande röstar ja:
Mats Sruresson (Q
Ulf Erlandsson (SD)
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Forts.§ 175
Hans-Göran Hansson (l'v1P)
Lena Wallentheim (S)
Följande röstar nej:
Pär Palmgren (M)
Arbetsutskottet har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer liggande förslag till beslut under proposition och finner det
bifallet.
Beskrivning av ärendet

Tekniska förvaltningen har i samarbete med fritidsförvaltningen och
fotbollsföreningarna IFK Håssleholm, Håssieholms IF och FC Hessieholm
genomfört en förstudie avseende renovering av A-planen, nybyggnad av
omklädnadsbyggnad samt att riva och ersätta befintlig östra ståplatsläktaren med
en ny sittplats läktare med plats för 800 sittande.
Med förstudien som grund har nu tekniska förvaltningen tagit fram
förfrågningsunderlag och infordrat anbud för entreprenadarbetena som en
totalentreprenad. Entreprenaden är tänkt att genomföras i etapper, varav den
första avser renovering av A-planen och skall stå klar under vårsäsongen 2017.
Läktaren och omklädningsbyggnaden är tänkta att vara klara till årsskiftet
2017/2018.
Inkomna anbud har sammanställts och utvärderats och den lägsta anbudssumman
uppgår till 29 990 000 kronor.
I entreprenaden har inarbetats underhållskostnader i form av omläggning av
asfaltsytor till en kostnad av 350 000 kronor som kommer att finansieras ur
tekniska förvaltningens driftsbudget.
Projektets totala projektbudget uppgår till34 125 000 kronor, bestående av
byggherrekostnader om 2 675 000 kronor, lämnat anbud 29 990 000 kronor plus
cirka 6 procent avseende oförutsedda kostnader, l 810 000 kronor, minus 350 000
kronor som finansieras av tekniska förvaltningens driftbudget.
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Projektbudgeten för genomförandet uppgår till34 125 000 kronor och inryms inte
inom tilldelad investeringsbudget om 32 200 000 kronor.
Med anledning av högre investeringskostnad än vad som budgeterats så är
projektet i behov av att det tillskjuts ytterligare medel i budgetarbetet inför 2017.
Behovet uppgår till l 925 000 kronor.
Ekonomiavdelning föreslår att tekniska nämnden tillskjuts l 925 000 kronor i sin
investeringsbudget för 2017. Investering ska vara anslagstyp l och finansiering
sker genom upplåning.

Sänt till:
Ekonomiavdelningen
Tekniska nämnden
Fritidsnämnden
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