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Medborgarförslag om upprustning av Kulturhuset i Vidsel 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Till kulturhuset i Vidsel anslå 350 000 kronor från verksamhet centrala 

besparingar. 

- Föreningens maximala driftskostnader (uppvärmning och vatten/ 

avlopp, inte fastighetsunderhåll) indexuppräknas med KPI och fastställs 

till 25 000 kronor/år, i 2012 års prisläge. Kommunen kompenserar 

föreningen för överstigande kostnader.  

- Vidsels bygdeförening erbjuder gratis lokaler i föreningshuset för 

kommunens verksamhet. 

- Vidsels bygdeförening köper kulturhuset för en krona. 

- Uppdra till kommunchefen att upprätta köpebrev och avtal. 

 

Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 
Harry Granlund har skickat in ett medborgarförslag om upprustning av 

kulturhuset i Vidsel, enligt bilaga. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2011, § 113, överlämna ärendet 

till kommunstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för beslut 

senast den 18 juni 2012. 

_____ 

 

Kommunstyrelsen beslut 30 januari 2012, § 9, uppdra till kommun-

styrelsens ordförande att fortsätta föra dialog med Vidsels bygdeförening. 

Underlag för beslut ska finnas till kommunstyrelsens sammanträde den 28 

maj 2012. 

_____ 
 

Kommunstyrelsens ordförande har fört dialog med Vidsels bygdeförening 

och föreslår följande: Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att utföra repa-

ration av taket samt diverse övriga reparationer. Anslå 350 000 kronor, 

tillägg till 2012 års investeringsbudget. Vidsels bygdeförening köper där-

efter kulturhuset för en krona. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att träffa överenskommelse med 



 

 

Vidsels bygdeförening angående driftkostnaden samt övertagande av 

Vidsels kulturhus fastigheten Sävdal 6:1. 

_____ 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag om upprustning av kulturhuset i Vidsel utgår och 

kommer att redovisas vid kommunfullmäktige den 29 oktober 2012. 

_____ 

 

Kommunstyrelsens ordförande har fört vidare dialog med Vidsels bygde-

förening och föreslår följande: Till kulturhuset i Vidsel anslå 350 000 

kronor, som anvisas ur verksamhet centrala besparingar. Föreningens 

maximala driftskostnader (inte underhållskostnader) indexuppräknas med 

KPI och fastställs till 25 000 kronor/år, i 2012 års prisläge. Kommunen 

kompenserar föreningen för överstigande kostnader. Bygdeföreningen 

erbjuder gratis lokaler i föreningshuset för kommunens verksamhet. 

Vidsels bygdeförening köper därefter kulturhuset för en krona. 

Kommunchefen får i uppdrag att upprätta köpebrev och avtal. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

- Till kulturhuset i Vidsel anslå 350 000 kronor från verksamhet centrala 

besparingar. 

- Föreningens maximala driftskostnader (inte underhållskostnader) 

indexuppräknas med KPI och fastställs till 25 000 kronor/år, i 2012 års 

prisläge. Kommunen kompenserar föreningen för överstigande 

kostnader.  

- Vidsels bygdeförening erbjuder gratis lokaler i föreningshuset för 

kommunens verksamhet. 

- Vidsels bygdeförening köper kulturhuset för en krona. 

- Uppdra till kommunchefen att upprätta köpebrev och avtal. 

_____ 

 

Kommunfullmäktige 

Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 17 oktober 2011, § 113. 

Kommunstyrelsens protokoll 30 januari 2012, § 9, 18 juni 2012, § 61. 

Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2012, § 158. 

_____ 
 
Vid protokollet 
Sekreterare Lilian Johansson 
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Ordförande Tommy Lindgren 
 

Justerare Ingemar Larsson  
Justerare Rikard Granström 

 


