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Redovisning av uppdrag - utred förutsättningar för permanent scen 
Ekbacken 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor fick i uppdrag (AU §9:16, 2015-09-16) att utreda förutsättningar för 
byggnation av permanent scen på Ekbacken. En ytterligare byggnad på fastigheten medför att 
befintlig detaljplan behöver ändras. Vidare föreslås för fortsatt arbete att en förstudie med skisser 
avseende placering och utformning tas fram samt en kostnadsuppskattning för byggnationen. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen 

1. Under förutsättning att beslut tas om ny detaljplan för området, ta fram en enkel förstudie 
med skisser samt prisuppskattning för utomhusscen på Ekbacken till en maximal kostnad 
om 150 tkr. 

2. Finansiera förstudien inom Kommunstyrelsens budgetram 2016. 
3. Avrapportera förstudien till Kommunstyrelsen senast juni 2016. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens kontor fick i uppdrag (AU §9:16) att utreda förutsättningar för byggnation av en 
permanent scen på fastigheten Ekbacken.l:l. En ytterligare byggnad på fastigheten innebär att 
nuvarande detaljplan behöver ändras. Ett alternativ till att ta fram en helt ny separat detaljplan är att 
införliva aktuellt område i den stundande nya detaljplanen för Slussön. 
För scenbyggnaden i sig har behov framförts om en delvis taköverbyggd scen med väggar som i 
bakkant även inrymmer loger utrustade med toalett och dusch. Även allmänna toaletter kan då med 
fördel placeras i byggnaden. Vidare föreslås en iordninggjord publikyta framför scenen med 
åtminstone ett antal mer eller mindre fasta sittplatser. En kostnadsuppskattning för scenbyggnaden 
påverkas av byggnadens placering, innehåll och utformning varför osäkerheten är stor men bedöms 
ligga inom intervallet 1,5-2,5 mkr. För fortsatt arbete med placering och utformning av 
scenbyggnaden föreslås att konsult anlitas för att genomföra förstudie med tillhörande 
kostnadskalkyl. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor ser fortsatt positivt på byggnation av en permanent scen på Ekbacken. 

Pan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 
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