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Yttrande beträffande § 136 Extra investeringsmedel för Viahallen, aula på gymnasiet och 
sporthall på Kvarnängen, samt konstgräsplan i Sorunda – Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2009-09-09 
 
”Kommunfullmäktige beslutade den 13 maj 2009 § 100 att återremittera ärendet för vidare 
utredning. Ärendet ska kompletteras med tydlig och noggrannare kostnadskalkyl i syfte att 
klargöra hur de efterfrågade extra investeringsmedel ska användas”. (Kallelse/underrättelse 2009-
09-09, s. 7).  
 
Trots detta, saknas den tydliga och noggrannare kostnadskalkyl som nämns ovan, i det nya 
underlaget till beslut, vilket är synnerligen olämpligt ur ekonomiskt perspektiv. Det är fortfarande 
helt och hållet öppet hur 79,5 mkr ska fördelas mellan tre mycket stora byggprojekt; dvs. en 
gymnastiksal på Viaskolan, ombyggnation av befintlig gymnastiksal på gymnasiet till en aula samt 
byggnation av en sporthall på Kvarnängen. Det enda byggnadsprojekt som har fått ”öronmärkta” 
pengar är konstgräsplanen i Sorunda och det är denna gång också specificerat att denna 
konstgräsplan ska ligga på Sorunda IP.  
 
Sorundanet anser det synnerligen anmärkningsvärt att beslutsunderlaget inte har kunnat 
kompletteras med åtminstone en summa pengar för vart och ett av de tre stora byggprojekten, 
trots att det har tagit fyra månader innan ärendet har kommit upp igen. Vi anser att det 
fortfarande finns en allvarlig risk för att pengarna inte räcker till något eller några av de tre 
byggprojekten, och att det är en stor brist i beslutsunderlaget att det inte heller finns någon 
prioriteringsordning mellan projekten. Detta kan bli synnerligen nödvändigt om inte alla tre 
byggnationerna kan genomföras inom ramen för dessa 79,5 mkr. Ur demokratiskt perspektiv anser 
vi också att varje byggnadsprojekt borde ha fått en egen beslutspunkt, särskilt som det totalt rör 
sig om nästan 80 mkr och att det mycket olämpligt att klumpa ihop fyra så viktiga beslut i en enda 
beslutspunkt.   
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