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Inriktnings beslut 
- Sim- och sporthall

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-09 § 10 att uppdra till dåvarande 
tekniska kontoret att driva processen med sim- och sporthallens underhålls
och renoveringsbehov. 

Justerandes sign 

Nuvarande anläggning har stora brister i utformning, tillgänglighet och 
storlek på bassäng och sporthall. En renovering är inte ekonomisk ur ett 
livscykelperspektiv. 

Kommunstyrelsen behandlade frågan 2019-02-12 § 45 där det konstaterades 
att tidpunkt för politiskt ställningstagande om att bygga nytt badhus eller att 
avstå kommer allt nännare. 

Ett inriktningsbeslut måste fattas under 2020 för att skapa möjlighet för en 
färdig sim- och sporthall 2024. 

Yrkande under sammanträdet 

Jens Eliasson (I) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag ändring av beslutspunkt 2 till: 

I mål- och resursplan 2021-2023 framgår att ny sim- och sporthall är 
beräknad till 150,0 Mkr. 

Leif Andersson (c) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag med ytterligare en beslutspunkt: 

I förstudien ska även framtidens behov av varmvattenbassäng beaktas. 

Propositionsordning 

1. K01rununstyrelsens förslag utgör huvudförslag.
2. Jens Eliassons yrkande utgör motförslag till kommunstyrelsens förslag
3. Vinnande förslag ställs mot Leif Anderssons yrkande

Proposition 

Efter avslutad proposition förklarar ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag med Jens Eliassons ändrings
yrkande. 

Votering begärs. 

Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 

Ks § 118 2020-06-03 

ARVIDSJAURS KOMMUN 

Arviesjtivrien kommuvdna 



ARVIDSJAURS KOMMUN 

Arviesjavrien kommuvdna 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till: 

2020-06-15 

Kf § 86, forts. 

Voterings proposition 

1. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag med Jens Eliassons ändrings
yrkande.

110 

2. Nej-röst för kommunstyrelsens förslag med Leif Anderssons tilläggs-
yrkande.

Efter avslutad omröstning har kommunfullmäktige med 16 ja-röster och 
9 nej-röster beslutat enligt kommunstyrelsens förslag med Jens Eliassons 
ändrings yrkande. 

Bilaga .I. O1möstningsresultatet bifogas protokollet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. En förstudie ska påbörjas - i linje med tidigare utsedd arbetsgrupps
förslag till mål och vision (daterad 2016-09-09).

2. I mål- och resursplan 2021-2023 framgår att ny sim- och sporthall är
beräknad till 150,0 Mkr.

3. En tidsaxel för projektets genomförande ska upprättas av
samhällsbyggnadskontoret.

Reservationer 

Leif Andersson ( c) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Bjame Hald (c), Kristina Bäckström (c), Dan Hällgren (c), Ann-Karin 
Sörmo ( c ), Lennart Wigenstam ( c ), Martin Nilsson ( c) och Kristina 
Lundberg ( c) reserverar sig till förmån för Leif Anderssons yrkande. 

. Samhällsbyggnadskontoret 

Justerandes sign Besluts underlag Utdragsbestyrkande 
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