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§ 95
Extra ärende - Begäran om investeringsanslag för
ombyggnad och upprustning av Munktellarenans
skärmtak (KSKF/2017:244)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kultur- och fritidsnämndens fastighetsinvesteringsbudget utökas med 1,5
miljoner kronor 2017 för upprustning och ombyggnad av Munktellarenans
skärmtak mot badhuset.
2. Driftkonsekvenser hanteras i Årsplan 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
april 2017. Av skrivelsen framgår att skärmtaket är beläget mitt emot nya badhuset,
bredvid Munktellarenans huvudentré. Konstruktionen är från mitten av 1900-talet
och byggdes ursprungligen som väderskydd och lastkaj för lastbilar. Idag används
den ej längre som lastkaj men har ett centralt läge som med fördel kan användas för
allmänheten som mötesplats vid Munktellarenans och badhusets entréer.
Ombyggnaden innebär en enklare renovering av skärmtaket där takplåtar tas bort
och kajen som utgör taket på underliggande träningslokaler repareras och tätas. På
kajen mot Munktellarenan finns en förbindelsegång som förses med en dekorativ
motivduk.
Totalt behövs ett investeringsanslag för kultur- och fritidsnämnden om 1,5 miljoner
kronor.
Kommunledningskontorets bedömning är att investeringen är rimlig och har ett
högt värde för miljön i Munktellområdet.
Finansiering
Investeringen om 1,5 miljoner kronor hanteras i befintlig låneram.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Att använda den gamla kajen och skärmtaket för allmänt ändamål för turism, kultur
och umgänge är en långsiktig och värdehöjande användning av det för stadsbilden
viktiga läget.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Maria Chergui (V), Sarita Hotti (S) och Arne Jonsson (C) yrkar
bifall till kommunledningskontorets förslag.
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KSKF/2017:244

Kommunstyrelsen

Begäran om investeringsanslag för ombyggnad och
upprustning av Munktellarenans skärmtak
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämndens fastighetsinvesteringsbudget utökas med 1,5 mkr 2017
för upprustning och ombyggnad av Munktellarenans skärmtak mot badhuset.
Driftkonsekvenser hanteras i Årsplan 2018.

Ärendebeskrivning
Skärmtaket är beläget mitt emot nya badhuset, bredvid Munktellarenans
huvudentré. Konstruktionen är från mitten av 1900-talet och byggdes ursprungligen
som väderskydd och lastkaj för lastbilar. Idag används den ej längre som lastkaj
men har ett centralt läge som med fördel kan användas för allmänheten som
mötesplats vid Munktellarenans och badhusets entréer.
Ombyggnaden innebär en enklare renovering av skärmtaket där takplåtar tas bort
och kajen som utgör taket på underliggande träningslokaler repareras och tätas. På
kajen mot Munktellarenan finns en förbindelsegång som förses med en dekorativ
motivduk.
Totalt behövs ett investeringsanslag för Kultur- och Fritidsnämnden om 1,5 mnkr.
Kommunledningskontorets bedömning är att investeringen är rimlig och har ett
högt värde för miljön i Munktellområdet.
Finansiering
Investeringen om 1,5 mnkr hanteras i befintlig låneram.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Att använda den gamla kajen och skärmtaket för allmänt ändamål för turism, kultur
och umgänge är en långsiktig och värdehöjande användning av det för stadsbilden
viktiga läget.
Kommunledningskontoret

Pär Eriksson
Kommundirektör

Tommy Malm
Ekonomidirektör

Beslutet skickas till:

Vuxennämnden
Tobias Jöngren, Kommunledningskontoret
Torsten Gustafsson, Kommunledningskontoret
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