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Tilläggsäskande renovering Grand
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tilläggsäskar 4 752 000 kr för renovering av Grand.
Sammanfattning av ärendet
I pågående projektering har man upptäckt att ombyggnationen inte omfattats
med avsatta medel för inredning, scenteknik, tillbyggd kafeteria, entréparti,
utemiljö, ommålning av fasad, konstruktion och oförutsedda kostnader 10%.
Projektledningen har lyft ärendet på två styrgruppsmöten där presidierna i
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och
förvaltningscheferna gett direktiv för hur projektet ska drivas vidare.
På det andra styrgruppsmötet den 11 februari 2019 beslutades det att kultur- och
fritidsnämnden äskar tillägg för två olika scenario:
1. Alla delar som projektledning har lyft fram. Detta avser kostnader för att
bygga till kafeteria, scenteknik, utemiljö, inredning, konstruktion,
ommålning fasad samt 10 % oförutsedda kostnader.
Kostnaden är beräknad till 4 752 000 kr.
2. Utvalda delar som prioriteras av verksamheten - tillbyggd kafeteria,
scenteknik och inredning.
Kostnaden är beräknad till 3 500 000 kr.
Ett rikt och brett kulturliv är en viktig del i arbetet att göra en kommun attraktiv
att flytta till, bo i och stanna kvar i. Grand är idag i kommunal ägo och ett viktigt
landmärke i Ljungby stad. Huset inrymmer en värdefull atmosfär som gammalt
kulturhus, vilket är viktigt att bevara. Byggnaden är från 1905, tillbyggd i
etapper och är även K-märkt. Det betyder att renovering ska ske med varsamhet
och att karaktärsdrag bevaras i så stor utsträckning som det är möjligt.
Förvaltningen ser att en helhetssatsning på Grand är att föredra. I enlighet med
kommunvisionen om att bli 35 000 år 2035 så bör även stadens givna
scenkonsthus ingå i utvecklingen.
Bidragande faktor till att medel tilläggsäskas är dels ändrade förutsättningar
under projekteringen, rekommendationer från styrgruppen och en framskjuten
tidplan för projektet.
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Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att:
a) Tilläggsäska 4 752 000 kr för renovering av Grand.
b) Tilläggsäska 3 500 000 kr för renovering av Grand
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-05.
Yrkanden
S-gruppen med bifall av Johan Ederström (M), Rut Björkström (KD) och
Masoda Said Zade (V) yrkar för alternativ a) Tilläggsäska 4 752 000 kr för
renovering av Grand.
Gunnel Nilsson (C) med bifall av Dick Andersson (SD) yrkar för alternativ b)
Tilläggsäska 3 500 000 kr för renovering av Grand.
Beslutsordning
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden
beslutar att tilläggsäska 4 752 000 kr för renovering av Grand.
Skickas till
Kommunfullmäktige.
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