
 

 

  

Utdrag ur 

Kommunstyrelsen PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 2011-08-29 
 
 
 
 
KS § 144 0089/11 - 008 
 
 
Medborgarförslag rörande driften av ishallen 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att säga upp befintligt avtal med 

ÄIF Fotboll samt förhandla fram ett nytt. 

 

Medborgarförslag rörande driften av ishallen anses därmed vara besvarat. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 
Nicklas Nyberg har lämnat in medborgarförslag gällande drift av ishallen, 

enligt bilaga. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 21 februari 2011, § 33, överlämna ärendet 

till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

 

Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga. 

 

Nicklas Nyberg ifrågasätter avtalet angående driften av ishallen på följande 

punkter: 

 Serien startar i september men isen ska enligt avtalet vara åkbar först 

till 1 oktober 

 Uthyrningsrätten och intäkter av detta tillfaller fotbollen  

 Hockeyns medinflytande på avtalet 

 

Förslag till beslut 

Bifall till medborgarförslagets synpunkt om att isen ska vara åkbar till 1 

september. Kostnaden som uppstår vid tidigare isning får belasta Älvsbyns 

Fastigheter AB. Energieffektiviseringen som skett genom byte av kompres-

sorer och ny belysning ger bolaget ekonomiskt utrymme för att 

tillhandahålla samma isningsperiod som tidigare år. 

 

Eftersom det är Älvsbyns Fastigheter som medverkat vid avtalsskrivning 

med entreprenören om att tillhandahålla is som är åkbar till 1 oktober, så är 

det upp till dem att förhandla med entreprenören ÄIF Fotboll om eventuella 



 

 

krav på kompensation för merarbete och eventuella uteblivna hyresintäkter 

för september månad. 

 

Medborgarförslagets synpunkter på uthyrningsrätten och intäkter av detta 

bör inte beaktas. Det är entreprenören, ÄIF Fotboll som även fortsättning-

svis ska ha rätten till uthyrning och intäkter därav.  

 

Kommunstyrelsen 

Ordföranden föredrar ärendet samt redovisar VD Anders Nilssons tjänste-

utlåtande daterat 2011-08-24, enligt bilaga. 

 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens 

ordförande att säga upp befintligt avtal samt förhandla fram ett nytt. 

Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. 

_____ 
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