Initiativärende: Tilläggsförslag för arena vid Jordbron

Förslag till kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda en driftsform för arenan som innebär privat
finansiering och att kommunen hyr arenan.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att även utreda ett arenaalternativ med tak, som är anpassat
för betydligt fler aktiviteter än fotboll.
Tekniska nämnden ska i utredningen erbjuda samtliga intresserade att lämna förslag.
Tekniska nämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Beslut om en arena vid Jordbron togs i Kommunfullmäktige 20170126. Då beslutades även att
kommunstyrelsen skulle utreda lämplig driftsorganisation och olika intäktsmöjligheter. Under hela den
här tiden har det funnits intressenter som har varit intresserade av att erbjuda alternativa
finansieringslösningar, inklusive privat finansiering och uthyrning till kommunen. Intressenterna har
haft krav på att inledande diskussioner ska föras inom förvaltningen på grund av sekretess i ett
inledande skede. Detta har inte skett, varför kommunstyrelsen fullt ut inte har kunnat fullgöra
åliggandena från kommunfullmäktige att utreda olika driftsorganisationer och olika intäktsmöjligheter.

Övervägande
Vi Sverigedemokrater ser att begränsningen för kommunstyrelsen att fullt ut fullgöra åliggandena om
utredning ligger i att ett uppdrag till Tekniska nämnden saknas. Om ett sådant uppdrag finns kan
intressenternas krav tillgodoses genom att den första presentationen av samtliga intressenters förslag
sker hos Tekniska kontoret. Efter en utredning kan sedan den politiska processen ta vid.
Ett alternativ där arenan finansieras och drivs av privata aktörer samt där kommunen hyr har potential
att resultera i en betydligt aktivare användning av arenan och därmed en bättre ekonomi och ett rikare
utbud av aktiviteter för medborgarna. Det kan komma att leda till att hyreskostnaderna blir betydligt
lägre än driftskostnaderna för en kommunfinansierad arena. Om utredningen visar att så inte blir fallet
är kommunen inte tvungen att välja detta alternativ. En aktivare användning av arenan kan även skapa
förbättrade förutsättningar för hotell- och restaurangnäringen.
Utvecklingen under de senaste månaderna visar att om kommunen inte agerar för att skapa dessa
möjligheter till dialog, kommer alla alternativa finansieringsmodeller att rinna ut i sanden.
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