Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 26

Lokaler för gymnastik

Dnr KS 2016/0265

Sammanfattning
Kommunkontoret har på uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott (2019-12-17) utrett placering och utformning av en
specialhall för gymnastiken.
Kommunkontoret rekommenderar att det byggs en dedikerad hall
för gymnastikföreningarnas behov, inklusive en mindre idrottshall
som delas med skolidrotten, och att hallen placeras intill skolan på
Södra Råbylund. Kommunkontoret bedömer investeringsutgiften till
99 mnkr, med en årlig driftkostnad på 8,3 mnkr.
Investeringsutgiften för den redan tidigare beställda idrottshallen
uppgår till 55 mnkr med driftskostnader på 4,7 mnkr. Dessa
kostnader är avsatta i beslutad EVP 2019-2021 under
kommunstyrelsens reserverade medel.
Detta innebär att den föreslagna lösningen ger en
nettokostnadsökning på 44 mnkr gällande investeringsutgiften och
3,6 mnkr för driftskostnaderna.
Det nya beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut från 2016-0612, §164, gällande idrottshall på Södra Råbylund samt
kommunfullmäktiges beslut från 2018-08-30, §198, gällande
specialhall för gymnastikens behov vid Arenan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 § 13.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2019
Kommunkontorets bifogade utredning som PM den 24 januari 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 17 december 2018,
§198 dnr KS 2016/0365
Kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2017, §164 dnr KS
2014/0956
Kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti 2018, §198 dnr KS
2016/0265
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2017, dnr KS
2014/0956

Yrkanden
Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V)
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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att ge serviceförvaltningen i uppdrag att uppföra en dedikerad
gymnastikhall på Södra Råbylund med en uppskattad
investeringsutgift på 79 mnkr.
att delar av skolan på Södra Råbylund utformas (med
brandcellsindelning mm) för att säkra övernattningsmöjligheter för
lägerverksamhet etc. och att investeringsramen avseende skolan
därför också utökas med 1 Mkr.
att detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti
2018, §198 dnr KS 2016/0265 om att bygga gymnastikhallen vid
Arenan, samt kompletterar kommunfullmäktiges beslut den 14 juni
2016, §164 dnr KS 2014/0956 om att bygga en fullstor idrottshall på
Södra Råbylund.
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa att
gymnastikföreningarna får tillgång till den fullstora idrottshallen
som byggs på Södra Råbylund.
att ge servicenämnden i uppdrag att tillsammans med barn- och
skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden att i samråd med LUGI
gymnastik återkomma till kommunstyrelsen med förslag på
utformning och planlösning samt investeringsutgift innan
planlösningen fastställs.
att driftkostnaderna arbetas in i EVP 2020-2022.
att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda
nämnder skyndsamt utreda lösningar för skolidrottens behov
avseende Hedda Andersson-gymnasiet och Parkskolan.
att parallellt med ovanstående genomföra en fördjupad och
långsiktig utredning kring utvecklingen av arenaområdet
tillsammans med Fastighets AB Lund Arena samt Stiftelsen Arenan i
Lund.
Börje Hed (FNL), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och
Camilla Neptune (L) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

Justerare

att

ge serviceförvaltningen i uppdrag att uppföra en
dedikerad gymnastikhall med en skolidrottsal på Södra
Råbylund med en uppskattad investeringsutgift på 99
mnkr.

att

detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut den 30
augusti 2018, §198 dnr KS 2016/0265 om att bygga
gymnastikhallen vid Arenan, samt kommunfullmäktiges
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beslut den 14 juni 2016, §164 dnr KS 2014/0956 om att
bygga en fullstor idrottshall på Södra Råbylund.
att

ge servicenämnden i uppdrag att tillsammans med barnoch skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden att till
kommunstyrelsens arbetsutskott återkomma med
förslag på utformning och planlösning samt
investeringsutgift innan planlösningen fastställs.

att

driftkostnaderna arbetas in i EVP 2020-2022.

att

kommunkontoret får i uppdrag att tillsammans med
övriga berörda förvaltningar och aktörer fortsätta att
utreda lösningar för skolidrottens behov parallellt med
en fördjupad utredning kring utvecklingen av
arenaområdet.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Börje Heds (FNL) m.fl
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

att

att
att

Justerare

ge serviceförvaltningen i uppdrag att uppföra en dedikerad
gymnastikhall med en skolidrottsal på Södra Råbylund med en
uppskattad investeringsutgift på 99 mnkr.
detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut den 30
augusti 2018, §198 dnr KS 2016/0265 om att bygga
gymnastikhallen vid Arenan, samt kommunfullmäktiges beslut
den 14 juni 2016, §164 dnr KS 2014/0956 om att bygga en
fullstor idrottshall på Södra Råbylund.
ge servicenämnden i uppdrag att tillsammans med barn- och
skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden att till
kommunstyrelsens arbetsutskott återkomma med förslag på
utformning och planlösning samt investeringsutgift innan
planlösningen fastställs.
driftkostnaderna arbetas in i EVP 2020-2022.
kommunkontoret får i uppdrag att tillsammans med övriga
berörda förvaltningar och aktörer fortsätta att utreda lösningar
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för skolidrottens behov parallellt med en fördjupad utredning
kring utvecklingen av arenaområdet

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 26/01-03.

Protokollsanteckningar
Karin Svensson Smith (MP): De nya lokalerna bör, utöver LUGI
gymnastik, vara till nytta för Dalby gymnastik och
andra gymnastikföreningar i kommunen.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare
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Diarienummer

2019-02-06

KS 2018/0941

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-02-06 klockan 14.00–17.20

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 22 - 36, kl 14:00-16:05
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Klas Svanberg (M), tjänstgör för Fredrik Ljunghill (M)
Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S), §§ 37-47

Ersättare

Jessica Ulfgren (L), närvarar inte § 33 pga jäv
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S), kl 14:15-17:20
Axel Hallberg (MP)
Mats Olsson (V)
Cherry Batrapo (FI)

Övriga

Gunnar Jönsson, sekreterare, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret
Kajsa Hansson Sigvardsson, press- och mediaansvarig,
kommunkontoret

Justerare

Camilla Neptune (L)

Paragrafer

§ 22-47

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 13 februari
2019, kl 09:30

Justerare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-06

KS 2018/0941

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Camilla Neptune (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-02-06

Paragrafer

§ 22-47

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-03-08

