Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Protokoll från sammanträde i kommunfullmäktige
Tid och plats för
sammanträde
Ajournering
Beslutande
Övriga deltagare
Justerare
Tid och plats för
justering

Måndagen den 1 oktober 2018, kl 19.00- 19.30
B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta
Enligt bilagd närvaroförteckning.
Christina Hedberg, kommunchef, Jenny Johansson, kommunsekreterare
Dan Glimne (M) och Anders Simme (V)
I omedelbar anslutning till sammanträdet.
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter
Sekreterare

Jenny Johansson

Ordförande

Sven Anderson

Justerare

Dan Glimne

Paragrafer: 62 - 62

Anders Simme

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Kommunfullmäktige
Datum för anslagets uppsättande: 2018-10-02
Datum för anslagets nedtagande: 2018-10-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Jenny Johansson, sekreterare

Utdragsbestyrkande

Paragrafer: 62 - 62
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Sammanträdesdatum: 2018-10-01

Innehållsförteckning
KF § 62

Ordförandes signatur

Investeringsutrymme för Gnesta Förvaltnings AB
vid byggande av ny sporthall

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-10-01
Ärendenummer: KS.2018.275
§ 62

Investeringsutrymme för Gnesta Förvaltnings AB vid
byggande av ny sporthall
Beslut
1.
Medger att GFAB utnyttjar upp till 59,7 mkr i investeringsutrymme
för att bygga en ny sporthall i Gnesta.
2.
Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att godkänna hyresnivån
utifrån den slutliga investeringskostnaden.
3.
Omedelbar justering
Sammanfattning av ärendet
GFAB fick i december 2016 (KS.2016.284) i uppdrag av kommunfullmäktige
att påbörja projektering och ta fram förfrågningsunderlag för en ny sporthall
placerad på Hagstumosse med möjlighet att genomföra större
publikevenemang.
Beslutet anger att upphandlingen påbörjas under förutsättning att erforderliga
beslut tas i kommunfullmäktig samt att kommunstyrelsen presidium, som
under resten av projektet utgör styrgrupp, får i uppdrag att godkänna
tilldelningsbeslut.
Upphandlingsprocessen har resulterat i att tilldelningsbeslut har skickats ut.
Avtalet gäller dock först efter det att kommunfullmäktige har fattat beslut om
finansieringen.
Totalt beräknas byggnationen kosta 59,7 mkr. I denna kostnad ingår förutom
ersättning till entreprenören (inkl. ändrings- och tilläggskostnader) även
markköp, projektledning, projektering, anslutningsavgifter för
el/vatten/värme etc samt iordningställande av parkering som även kommer
nyttjas av övriga aktörer på Hagstumosse.
Storleken på investeringen föranleder ett beslut i kommunfullmäktige i
överensstämmelse med ägardirektiv till GFAB där det anges att beslut om
större, strategiska investeringar för bolaget ska behandlas i fullmäktige. Se
nedan avsnittet Överensstämmelse med kommunens styrdokument.
Beslutsunderlag

Ordförandes signatur

1.

Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-09-17, § 81

2.

Tjänsteskrivelse 2018-09-03

3.

Ägardirektiv för Gnesta Förvaltnings AB(KS.2014.76)

4.

Kommunfullmäktiges beslut om att starta projektering(KS.2016.284)

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
5.

PROTOKOLL

Perspektivskiss

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Medger att GFAB utnyttjar upp till 59,7 mkr i investeringsutrymme
för att bygga en ny sporthall i Gnesta.
2.
Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att godkänna hyresnivån
utifrån den slutliga investeringskostnaden.
3.
Omedelbar justering
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Rocklind (S) bifaller det framskrivna förslaget. Ordföranden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ Gnesta Förvaltnings AB
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