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MEDBORGARFÖRSLAG OM FLYTT AV GAMLA HÄKTET TILL 
KYRKMALMEN 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslag till medborgarförslaget ”om flytt av gamla häktet till Kyrkmalmen”. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit från Carina Lidström om flytt av gamla häktet 
från Selholmens camping till Kyrkmalmen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2020, § 45, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast i 
februari 2021. 
_____ 
 
Älvsbyns Kommun har gett Älvsbyns Fastigheter AB i uppdrag att yttra sig i 
ärendet.  
 
I dag nyttjas det gamla häktet till uthyrningsstuga för besökande på campingen. 
Häktet har flera rum och ett flertal bäddar. Stugan är en populär stuga för 
barnfamiljer, när den är stor och rymmer 6-8 bäddar, vilket innebär att den står 
för en stor del av intäkterna till campingen.  
 
Skulle Häktet flyttas, måste man först bygga ersättningsstuga/or med motsvar-
ande övernattningsplatser. 
 
Viktigt för campingens överlevnad är att det uppförs ny stuga/or innan häktet 
flyttas. 
 
Nu när campingen ska utvecklas och få ett nytt servicehus så passare det att 
uppföra nya och moderna stugor i gammal stil för att passa in i den övriga an-
läggningen.  
 
Flytta häktet utan att ersätta dessa lokaler är inte ett bra alternativ.  
 
Vid en eventuell flytt bör alla kostnader tas av Älvsby församlings kyrkstuge-
sammanslutning/Älvsby Kyrkstad för. 
 
 



 

 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktiges protokoll 15 juni 2020, § 45. 
Kommunstyrelsens protokoll 31 augusti 2020, § 92. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till medborgarförslaget ”om flytt av gamla häktet till Kyrkmalmen”. 
Ärendet hänskjuts till budgetberedningen för vidare beredning. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Berit Hardselius (c) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.  
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Berit Hardselius m fl förslag och kommunstyrelsens för-
slag mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller Berit Hardselius förslag. 
_____ 
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