Ärende 10
Äskande från Kultur- och föreningsnämnden om förtida utbetalning av
investeringsmedel för 2020

Tjänsteskrivelse
2019-09-18

1 (2)
KS 2019-00375

Kommunstyrelsens ledningskontor
Handläggare

Christian Westas

Svar på äskande från kultur- och
föreningsnämnden om förtidsutbetalning av
investeringsmedel för 2020
Sammanfattning
Kultur- och föreningsnämnden beslutade den 11 september 2019 att äska
om förtidsutbetalning av investeringsmedel till en ny växlare i
maskinrum i Nobelhallen. Aktuellt belopp är 250 tkr. Kultur- och
föreningsnämnden har i investeringsplan 2020-2026 äskat medel för
2020 om 500 tkr för att byta växlare och kompressor i maskinrum i
Nobelhallen. Växlaren måste dock bytas omgående då ett läckage
upptäcktes under sommaren vid uppstart av isen. För närvarande har ett
kylaggregat hyrts in vilket innebär en ökad driftskostnad fram till att den
nya växlaren är på plats.
Kommunstyrelsens ledningskontor instämmer i Kultur- och föreningsförvaltningens skrivelse och förslag. Kommunstyrelsens ledningskontor
föreslår därför att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner
äskandet. Förutom att driftkostnaden minskar om hyreskostnaden för dyrt
inhyrt kylaggregat elimineras så finansieras den förskotterade
utbetalningen av investeringsmedel från befintlig likviditet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 18 september
2019
Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden den 11 september 2019
2019 (KFN § 62)
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2019

Konsekvenser
Hållbarhetsgranskning utifrån checklista bedöms inte aktuell i detta
ärende.
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
äskandet från Kultur- och föreningsnämnden om förtidsutbetalning av investeringsmedel motsvarande 250 tkr till en ny
växlare i maskinrum i Nobelhallen.
2. Finansiering sker från befintlig likviditet.
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2019-09-11

Kultur- och föreningsnämnden

§ 62

Dnr 2019-00032

Äskande om förtida utbetalning av
investeringsmedel för 2020
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och föreningsnämnden har i investeringsplan 2020-2026 äskat
medel för 2020 om 500 000 kr för att byta växlare och kompressor i
maskinrum i Nobelhallen. Växlaren måste dock bytas omgående då ett
läckage upptäcktes under sommaren vid uppstart av isen. För närvarande
har ett kylaggregat hyrts in vilket innebär en ökad driftskostnad fram till
att den nya växlaren är på plats.
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om
en förtida utbetalning om 250 000 kr till en ny växlare redan 2019.
Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2019.
Investeringsplan 2020-2026.
Kultur- och föreningsnämndens beslut
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om
en förtida utbetalning om 250 000 kr till en ny växlare redan 2019.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och föreningsförvaltningen
Handläggare

Maria Motin

Kultur- och föreningsnämnden

Äskande om förtida utbetalning av investeringsmedel
för 2020
Sammanfattning
Kultur- och föreningsnämnden har i investeringsplan 2020-2026 äskat
medel för 2020 om 500 000 kr för att byta växlare och kompressor i
maskinrum i Nobelhallen. Växlaren måste dock bytas omgående då ett
läckage upptäcktes under sommaren vid uppstart av isen. För närvarande har
ett kylaggregat hyrts in vilket innebär en ökad driftskostnad fram till att den
nya växlaren är på plats.
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om en
förtida utbetalning om 250 000 kr till en ny växlare redan 2019.
Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2019.
Investeringsplan 2020-2026.
Bakgrund
Under issäsongen upptäcktes en liten läcka på ett brinerör. Verksamheten
beställde då en syn av röret efter issäsongen. Det konstaterades att man
behövde svetsa röret innan man fyllde upp systemet igen för att kunna starta
kylan inför isläggningen. Dock fortsatte systemet att läcka och reparatörena
insåg till slut att det inte gick att få igång kylsystemet på grund av att den
nämnda växlaren var trasig invändigt. Enda möjligheten att kunna få kyla
för att lägga isen var då att hyra in ett kylaggregat, då det var cirka 10
veckors leveranstid på en ny växlare. Hyran för detta aggregat är 43 000 kr i
veckan till detta kommer allt svetsjobb och tillverkning av rör och extra
jobb för inkoppling av hyraggregatet. Om allt går enligt plan så beräknas
den nya växlaren vara i drift i början av september.

Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om en
förtida utbetalning om 250 000 kr till en ny växlare redan 2019.
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Kultur- och föreningsnämnden (tkr)
Objekt
Inventarier allmänt

2020
1 000

2021
1 000

2022
1 000|

2023
1000

2024
1000

2025

1000

2026 Senare Summa Prio
1 000 1 000 8 000 1

1 000 1 000 1 000

Anmärkning

o

8000

Ny lägre aiHro di vi hor tagH bort o.mklv och Ny bdysnmg Nobdspär

KFN:s uppdrag till SBN
Objekt

2020 2021 2022

Allvädersbanor Nobelstadion

4300

Inventarier biblioteket

5000

Anmärkning

Summa

4300

•j Bnlut tor 2018 om 2 500 thr, Flyttas över till 2019. Ytterligare ttakande QJCTdcs (aeplunbcr 2018 cm 4,3 mkr Ull haronunstyTclsen. Encracm anlflggninacn Ur l behotf
även större rcno^nng an mön Iroddc frdn batiOT sd räcker min dc bcslutudc medlen om 2 500 to, Dc(ta äskande lyfts nu In i lnucätenng3bu(t(]riBn. Gran pns.pilngt
43Qtkr(+/.10%)
2 1933 renowadn Knriakogo blbHdeh och en benrtictnd cmnyttnlno sKcdde. Scdon dws ar advot umnrtdcn som Knriakoga l sländto (onindring. Dcaaa forflndrlngar
hor lett Ull alt helt andra kravilnJls pd den rufnilloa utfcminlnocn och vtrtoomhdai l bibtlctchct.BibUddtct sOha- ttvcn externa medel frin KuttuiriSdct ror Ublldckrts

1 130

3 Mnättlnutniatmng mdsto byta* med lamnu intefvollBr (vtbdnfc, kcmproascrcr). Vafjc hcmprosscr har en drtntld pä ca ^ 000 Hm. Ute tvirt alt riidai nu bcdana

1500

4 Nuvwonde trohtor hm- hcga renoverings o gcrviccto-itnader. Viktigt fcrdon fä- ett hunna iCTdnlnasttillu ^a- fä- bdde förcntnosUvocn njltnanhct.Grcn pria.piJogt 150 ihr (
*/- 10'A)

900

5 Bmitjndn 2000 Ihr för ir 20177 TUI loolctter. Rcstcninde summa flaltng fä- snmmunlradcslohol eller utbygonod avht*. Ytterilgnro sammQntradesrum vihllot (ar alt 6ha

5150

6 En prlcritmng av mwtcrinoar hur glcrt nn b^c av konstartsmotta pi Kcmati crcna flyttna (ram (111 2021. Di ttr måtten 10 dr och mdstc b^fas ut cm det ;ha Kunna cd
att ha en fungcrondo whinmhct pi ptnncn. l ocn med mll)öaäpel(tcn pd honstgna bchört det ochiA bygBas ndgcn (am ai/ uppsumlarc ta- gronuulotct ((Omiodtlgen l
bclcng 500 thr) cm dd Ulf en konstgnisplnn med plnslgronulnt som titlnnclsmntcnal. Väljer mun en kooatotäsmctta med bloloriigtrt ncdbrytnlngsbcrt gronulat, vilhcn
konakc ar nn (äfcdra nar tchnikcn hw hcmmit «lc Itlngre, si han det &N en chad koatnud, Beratoiod kostnad 4 800 mnkr, ett gult pns.pilDijt 7201kr ( */- 20%) Utövudetta ad tillkommer en kostnad (ä- destmcring av den gamln kcnstsrtumaftan nn en 3501kr,

omacätattrtno, Om medel bcviUaa (rtn Ktillurrddet skrhn inwatcnngsbchovct frin tfommuncn ned med fnotawondo bdcpp.lnwitcnlnDm Or bwoisndo av

ombyoanatlcncna lldplnn oailando blblldekd.

Maskinutrustning maskinrum Nobelhallen
Ny traktar pä Nobelanläggningarna
Mötesplats Alfred Möbels Bjärkbom

500

200

210

1500
900
5150

Byte av konstgräsyta pä Kemab Arena

7 Idog finna tfn kcnttoraäplnna- l Knrtskoga - Kcmnb arena. BnooUnQcna IP sornt Kllslo IP. KlnoomlU Inkommer till Itcmmunen att boende känner åla bortglömda l det

Konstgräsplan östra området

öslra omridet. En tidigare plan vnf att (lyfta Kcnalgraamattcm pi KcmaO arena IUI öalra omridct, l ocn med dc mil|0o3pct(tcr tom (llskutwas gällande kCTStorfli och att
mattan konmcr vara 10 ir ticd&ns den Inlc vnra dt nltCTnnltv ott tflgga l östra oovddiil,! tnocn bdysnng och snOrcinlno avptancn <U- mcdrflknod l kosinoden.Gront
prts,pilDgt600tttr(»/.10%)
8 E| hn fohus enbart pd Mnta-parK ulon en mer dfd runt pafh med mojllghcl Mil dika aMMlcler scmmw cch ^ntcr. Snö och kytn är sudrt alt sia om. Ex anlagonndc av
äkbond for skid.Utnlng vinlcrtld, cyhHng scmmnrtld en mänplats for ailn ildrar. 3.aa kostnaden ar ikbnnd och en platmaikin, Belysning nnns redan, Ffilgnn cm inköp
avnnchoncn förcilds utredas avkullur- och fOfentngifafvallninocn l Mmbandmcd budoctprcceaien 2013.2021 om äskande skcrgflltnndcMntCTpork/oKHwletsparit.
Detta enligt öcslul l KF 5 12S/1T. Ingen kDlkyl flnnt gailunde hccUiad, dt rott pns

Aktivitets park Räväskullen

D rifkostnads effekt

12200

S3Sa

210

220

6600

4000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

E-arkiv

Nytt klubbhus med omklädning Rävåsens IK

dfifttlmmnr 2022 cch 2023. Rc^ctcrino Kun Itonvna ott behöll göras.

Summa
o

900

Anmärkning
Konlnad fcr Imcfana. llcena, orgnnlsntlon och HtlDanoHgo'

boflnttlQu ryfn t d^o.
Vid cmtudl Inwatcnng uv ett nytt hluhbhm bertknnr KFt

wdc dc. ulreds och bcmhnaa uppgd till 300 thi

Anda dnftshostnaden lyms inte Inom KPN;;

idoppd Cr inte sakcraiflnt. Idag bctalDr KFN E3 tkr och klubben

Rdvdicna IK han gi In mod 200 Ikr/Ar for hys. cnHst iMtämninQ med Muh&chef,
Nämnden har tnle ulfyronc (<Sc chad hyra l lin budget, Utan And dnflrDm flj- en byganntlcn av dt n^tt hlubbhug ej ocnOTifOrtinrt.
Vid en ewitudl fnuwlenng vid Rnvdstatäcn ticKlhnDr KFN dfllt- och unduhollikoilnodcr fä- dhöcnd. pistmuakln ca 200 tkr/är, Vilha akllMtetcr del nn b? sd nr del en
utflhnlngavorticlsuppsiftcr for personalen uilhctmcctfcrätudpencnalrcswa. ca SGOlkr/Ar, Don oknctodfritskoolnDdcn ryms Inta Inan KFN^bcflnlllaorBm l dog.

Aktivitetespark Räväskullen

Ohaä dhnttwtnad (a hirn, cl, w. Ingn hootnadcr (romtaona l wUQct. HaT mdsic CT t^ltlg dialog fa-as gailnndo ttcotnodcr med den san ar arrcndotcr.

Uthyrningsstuga Lunedet
Botorp Ridklubben

120

120

o

Dansens hus (Nya folkets hus)
Bregårdsskolans Aula

250

1 150

1400

Vid cvcntudlo Invwtwlngar ^id Sdorp rldMubb flikur KFN cm rnmfCrstflrknlng sailnndo dn(t for den <lkDdc hyran, skctacl oct> underttéll lom ar uppskoltad till ca120

600 hr/ir. Den chade dnnshoslnadBH ryma Inte Incoi KFN;s beflnlllaa ram l dog.
Vid en eventudl Inwitcnng av Ounscns HuaberdknBrKFNcHdrtnkostnndcmaKcmmcroha mcdcoBSlhf/dr. DcnchQdedhnshostnadcn ^msintclnan KFN:s
hedniuoa rum l dag. Vad BOIIw dind dnft (a- persaialKoslnudcf si kan del hnntwns Inan bennlllg budoctrnm.
Den odmlnistrattvn ccganlsnllaicn Itflno oulon ärvihtlo, Bcdomrtnoen ar nit det kräva clfko 50 % nunst (ca 2SO tkr/ir berflknot pd 30 000 tkrAnin» för nll hunna
maiknadäforo kaiscrtsalcn. Den tillsnlta tjänsten ska verka (or Dit ortlsler. gfuppcr. cricmo cvcnt med mero bdtas tillsammnns med shdans öctio/ cch ntt
utrangcmangcn acmmanfOrs l ett saiongspfograrti, Eucnludtet kun MmoTdninasofbdct ddoi med andra lchalcr som exanpd^g lcortu-SQlongen l Nya Fdkds Hus.

o

Karlsberghallen

o

Lunedet, förråd och kylrum för caféverksam heten.
1 270

1 150

o

3220

Af2020öhnr drmhoiinudcn yttcrtloofe pil fltund avwi iMintudl rcnwoing och ombygonaHon viltfct mncönr ett hyran ökar med 900 ihr, Utan ä<ad cWnrum ar m
tiyggn ollon ej gencm(C(fanrt.
Om Invcalcfinospcnom hamnw pi 18 miljoner hommcr det att go en oKud hyretkottnud driigcn pä 1 G60 tkr j Innefattar nyhDll och fcnowring av befintlig som tidigare
beviljalo 7 mnhr l budgelmedd).
Osäker siffra di uiretinlng pigär. KommCTaldl verkmmhct och rBMdcrad hys c) hlor Ull crtCTna hyeslooorc,

