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Ordförandebeslut
Begäran om inriktningsbeslut gällande
återbyggande platta på Grimsta läktare samt
genomförandebeslut för upphandling av
evakueringsbodar under byggtiden
Fastighetsnämnden har konstaterat stora skador och sättningar på
Grimsta läktare som är av sådan akut karaktär att det behöver
åtgärdas omgående.
En nämnd får enligt 6 kap 3 9 § kommunallagen uppdra åt
ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Ordföranden har av fastighetsnämnden den 16 december 2008 getts
rätt att efter samråd med vice ordföranden, å fastighetsnämndens
vägnar fatta beslut i brådskande ärenden, där fastighetsnämndens
avgörande inte kan avvaktas, ett så kallat ordförandebeslut. Ett
sådant beslut ska anmälas på fastighetsnämndens följande
sammanträde.
För att trygga och säkerställa pågående verksamhet behöver
kontoret genomföra och godkänna upphandling av
evakueringsbodar senast den 7 december 2020. Kontoret behöver
projektera och kalkylera nödvändiga åtgärder. Fastighetskontoret
föreslår att ordföranden i fastighetsnämnden fattar ett
ordförandebeslut enligt nedan:
Fastighetsnämnden, genom ordföranden, beslutar att godkänna
inriktning av återbyggande platta på Grimsta läktare samt
genomförandebeslut för upphandling av evakueringsbodar under
byggtiden till en investeringsutgift för planeringen om 11 mnkr.
Kontoret bedömer i nuläget inte att totalutgiften kommer att
överstiga 50 mnkr, men att kommande utredningar kan ge underlag
för säkrare bedömningar.
Ordförandens synpunkt,

Ordföranden konstaterar att beslutet fattas, efter samråd med vice
ordföranden. Ordföranden konstatera att det är nödvändigt att fatta
detta beslut och att inte invänta sammanträdet för att inte äventyra
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att läktaren måste stängas på grund av att sättningarna har
accelererat och att elitföreningarna ska förlora tävlingslicens och
kunna bedriva sin verksamhet utan stopp. Kontoret behöver ett
beslut om detta senast den 7 december för att inte tappa fart.
Beslut

Fastighetsnämnden godkänner bifogat PM avseende Grimsta IP
ombyggnad läktare.
2020-12-08
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Dennis Wedin
Ordförande Fastighetsnämnden
Bilagor
PM avseende Grimsta IP - ombyggnad läktare
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