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§ 243
Tillägg till investeringsram för ombyggnad
av Stadshallen
Dnr KS 2016/0962

Sammanfattning
Stadshallen byggdes 1968 vid Stortorget i centrala Lund. Byggnaden
har under åren använts för möten och kulturverksamhet. 2015
konstaterades att Stadshallen hade stora underhållsbehov och en
ombyggnad förordades. I samband med detta startades ett
visionsarbete angående byggnadens framtida användning och i maj
2017 beslutade kommunstyrelsen att gå vidare med konceptet ”Från
finrum till vardagsrum”.
Kommunstyrelsen beviljade 12 miljoner kronor för framtagande av
program och bygghandlingar. I augusti 2018 beslutade
kommunfullmäktige att bevilja 143 miljoner kr för ombyggnaden.
Stadshallen har därmed en total investeringsbudget på 155 miljoner
kronor.
Kommunfullmäktige föreslås utöka projektets investeringsram med
54 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 juni 2020
Protokollsutdrag servicenämnden den 3 juni 2020 § 44
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den28 maj 2020

Yrkanden
Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP) och Philip Sandberg
(L) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bevilja servicenämnden utökad investeringsram om 54 miljoner
kronor för ombyggnad av Stadshallen inklusive inventarier,
att driftskostnaderna beaktas i EVP 2021-2023,
att merkostnaderna för gradäng i fullmäktigesalen utgår i projektet,
att merkostnaderna avseende installationer särredovisas då de är
mycket omfattande.
Därutöver yrkar de att arbetsutskottet beslutar att inför
kommunstyrelsen komplettera ärendet med en ordentlig
beskrivning av Stadshallens kommande gestaltning och funktioner
med anledning av investeringen.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan bifalla yrkandet och
finner frågan med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja servicenämnden utökad investeringsram om 54
miljoner kronor för ombyggnad av Stadshallen inklusive
inventarier,
att driftskostnaderna beaktas i EVP 2021-2023,
att merkostnaderna för gradäng i fullmäktigesalen utgår i projektet,
att merkostnaderna avseende installationer särredovisas då de är
mycket omfattande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att inför kommunstyrelsen komplettera ärendet med en ordentlig
beskrivning av Stadshallens kommande gestaltning och
funktioner med anledning av investeringen.

Protokollsanteckningar
Inga-Kerstin Eriksson (C): Vi ställer oss bakom förslaget, men
återkommer med ett utvecklat resonemang till Kommunstyrelsen.
Hedvig Åkesson (KD) och Jan Annerstedt (FNL): Kristdemokraterna
och FNL återkommer till kommunstyrelsen med slutgiltigt
ställningstagande.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomi
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Sessionssalen, Stadshuset, 2020-06-22 klockan 13.00–15.20

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare

Hedvig Åkesson (KD), tjänstgör för Fredrik Ljunghill (M)

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans
Lina Olsson (S), deltar på distans

Övriga

Britt Steiner, planeringschef
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), deltar på distans
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar på distans
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar på distans
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar på distans
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar på distans
Vesna Casitovski, kanslichef
Emma Ehrenberg, nämndadministratör
Pernilla Ardhe, sekreterare
Martin Bater, IT-strateg
Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, deltar på distans
Cherry Batrapo (FI), adjungerad, deltar på ditans

Justerare

Hedvig Åkesson (KD)

Paragrafer

§ 231–258

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 24 juni 2020, kl
12:15

Underskrifter
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Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Hedvig Åkesson (KD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Datum då anslaget sätts upp

2020-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-07-17

