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Tilläggsanslag för inköp av golv till Ljungby Arena
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden förslår kommunfullmäktige att bevilja kultur- och
fritidsnämnden 387 800 kronor i tilläggsanslag för inköp av golv och inköp av
eltruck. Samt att kultur- och fritidsnämnden kompenseras fullt ut för kapitaltjänstkostnader för investeringen som uppgår till 3 887 800 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-18 att ge kultur- och fritidsnämnden 3
500 000 kronor i tilläggsanslag för inköp av eventgolv, sportgolv, byggnation av
två förråd och utrymmesvägar. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kultur- och
fritidsnämnden 2018-01-30 uppdraget att ta fram en prisuppgift avseende inköp
av golv till Ljungby Arena.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Upphandlingen av golv till Ljungby Arena är nu avslutad och vi konstaterar att
priset för golven hamnar på 3 227 800 kronor. Till kommunstyrelsens arbetsutskott presenterades det en kostnad på 2 465 000 kronor. Prisökningen beror på
att den svenska kronan har försvagats mot euron under sommaren och senare
delen av 2018, vilket ingen kunnat förutse. Samt att vi till upphandlingen ökade
kravet på bättre isolering av golvet. Tidigare presenterat golv klarade max 1
dygn, nu kan golvet ligga på isen i flera dygn.
Även ett ökat krav på motstånd för belastning på golvet lades till. Det möjliggör
att vi utan problem kan köra med en lättviktstruck på golvet. Då undviker vi
misstaget som exempelvis Vida Arena gjorde där deras golv efter två år är så
sönderkört att de är tvungna till ett nytt inköp. För enkel hantering av golven och
förvaringsvagnar samt även övrig utrustning som används vid ett evenemang
behövs det en eldriven lättviktstruck. En eltruck inklusive installation av
laddningscentral uppgår till 200 000 kronor.
Kommunfullmäktiges beslutade tilläggsanslag är 3 500 000 kronor och den
totala kostnaden för golv, förråd och eltruck uppgår till 3 887 800 kronor. Ett
tilläggsanslag på 387 800 kronor är nödvändig då investeringen i golv, eltruck,
byggnation av två förråd och utrymmesvägar inte inryms i kultur- och
fritidsnämnden budget.
För finansiering av tilläggsanslaget föreslås att 387 800 kronor omfördelas från
avsatta medel till installation av vattensprinkleranläggning i Ljungby Arena och
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att kultur- och fritidsnämndens budget fullt ut kompenseras för kapitaltjänstkostnader.
Förvaltningens beredning
Under framtagandet av prisuppgifter har en diskussion med leverantörer av golv
till sporthallar och arenor förts. Även en dialog med olika arenor för kunskap
kring deras erfarenheter av arenagolv har förts. Vilket gav en god inblick i
vilken typ av golv som det är hållbart över tid att investera i.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-09.
Kommunstyrelsens yttrande 2018-05-09.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-28.
Skickas till
Kommunstyrelsen.
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