JÖNKÖPINGS KOMMUN
Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-05-23

Plats och tid

Mo-salen, Rådhuset Jönköping, klockan 17.00 – 18.00

Beslutande

Barbro Eng (M)
Sune Öhman (M) ers f P Krusing (M)
Kjell Bengtsson (M)
Erik Arnalid (KD) ordförande
Therese Hulusjö (KD) från 17.10
Sven Nyemad (C)
Magnus Berndtzon (MP) 1:e vice ordf

Göte Wahlström (S) 2:e vice ordf
Ingrid Forsberg (S)
Greger Johansson (S)
Veronica Stigsson (S)

Övriga närvarande

Hans Nygren (KD)
Ercan Atasayar (KD)
Ann-Marie Helmersson (S)

Mats Johansson, sekreterare

Utses att justera

Greger Johansson (S)

Paragrafer 81

Justeringens plats och tid

Fritidsförvaltningen, Huskvarna 2011-05-26

Underskrifter

Sekreterare

Mats Johansson
Ordförande

Erik Arnalid (KD)
Justerande

Greger Johansson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Fritidsnämnden

Datum för sammanträdet

2011-05-23

Datum för anslags uppsättande

2011-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Fritid Jönköping, Stadshuset, Huskvarna

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Mats Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2011-06-21
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§ 81

E-hall Jönköpings Idrottshus, utökat anslag för byggnation av ny idrottshall
Fn /2010:176 821
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-05-27 § 129 att anslå 33 000 tkr för
byggnation av en ny idrottshall vid Jönköpings idrottshus. Efter det att tekniska
kontoret utvärderat inkomna anbud konstaterar förvaltningen att utgiften för att
uppföra en idrottshall i enlighet med upprättat lokalprogram avviker kraftigt
från budgeterade medel. Utgift för byggnation beräknas efter utvärdering av inkomna anbud uppgå till 58 500 tkr. Fritidsförvaltningen föreslår att tekniska
nämnden tilldelas ett utökat anslag uppgående till 25 500 tkr i syfte att utgifterna för byggnation av E-hallen ska rymmas i projektets budget. Fritidsförvaltningen har samrått med stadskontoret i ärendet.
Beslutsunderlag
Fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2011-05-20
Tekniska kontorets hyreskalkyl, 2011-05-19
Lokalprogram – Jönköpings idrottshus E-hall, 2010-04-08
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
– Anslag uppgående till 20 000 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande
för projektering och igångsättning av byggnation under 2011.
– Anslaget finansieras med tidigare anslagna medel i investeringsbudget 2011.
Minskat anslagsbehov under 2011 uppgående till 12 768 tkr beaktas i form
av minskad upplåning.
– Återstående anslagsbehov under 2012 uppgående till 38 300 tkr beaktas i
VIP 2012-2014.
– Tillkommande hyra för fritidsnämnden uppgående till 5 766 tkr per år beaktas i VIP 2012-2014.
FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Erik Arnalid (KD) yrkar, för majoriteten, bifall till förvaltningens
förslag med följande tillägg:
– Tillkommande investeringsanslag och driftkostnad belastar ej utrymmet för
kommande behov inom fritidssektorn.
– Uppdrag ges att se över möjligheter för alternativa intäkter från sponsring
och näringsidkare.
– För framtida beredningar av liknande ärenden önskas en total genomlysning
av ärendehanteringen och upphandlingen.
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Sune Öhman (M), Barbro Eng (M), Kjell Bengtsson (M), Sven Nyemad (C)
och 1.e vice ordförande Magnus Berndtzon (MP) yrkar bifall till förslaget.
2:e vice ordförande Göte Wahlström (S) yrkar att ärendet återremitteras till fritidsförvaltningen för undersökning och analys av alternativa förslag för byggnation av den nya idrottshallen vid Jönköpings Idrottshus.
Protokollsanteckning
Sven Nyemad (C), Barbro Eng (M) och 1:e vice ordförande Magnus Berndtzon
(MP) gör följande anteckning till protokollet: Beslutsgången i detta ärende
fram till idag har skett på ett mycket anmärkningsvärt sätt. Som arvoderade politiker vill vi å det bestämdaste protestera mot hanteringen av ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Erik Arnalid (KD) ställer först proposition om bifall till dels yrkandet om återremiss, dels till att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Han
finner att fritidsnämnden beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde och
att endast ett förslag till beslut, majoritetens, finns.
Fritidsnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Anslag uppgående till 20 000 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande
för projektering och igångsättning av byggnation under 2011.
– Anslaget finansieras med tidigare anslagna medel i investeringsbudget 2011.
Minskat anslagsbehov under 2011 uppgående till 12 768 tkr beaktas i form
av minskad upplåning.
– Återstående anslagsbehov under 2012 uppgående till 38 300 tkr beaktas i
VIP 2012-2014.
– Tillkommande hyra för fritidsnämnden uppgående till 5 766 tkr per år beaktas i VIP 2012-2014.
– Tillkommande investeringsanslag och driftkostnad belastar ej utrymmet för
kommande behov inom fritidssektorn.
– Uppdrag ges att se över möjligheter för alternativa intäkter från sponsring
och näringsidkare.
– För framtida beredningar av liknande ärenden önskas en total genomlysning
av ärendehanteringen och upphandlingen.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret, Elisabeth Öhrman
Diariet Ks
Tekniska kontoret
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