
 

 

  

Utdrag ur 

Kommunstyrelsen PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 2022-01-31 
 
 
 

KS § 25 Dnr 0173/21–008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM MULTIARENA UTANFÖR 
ÄLVÅKRASKOLAN 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Bifall till medborgarförslag om multiarena utanför Älvåkraskolan med 
finansiering av 30%, max 270 000 kr.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Älvsby basket har genom Nadja Edinsdotter inkommit med ett 
medborgarförslag Dnr 173/21-008, om att anlägga en multiarena på den 
asfalterade delen utanför Älvåkraskolan där det idag står basketkorgar. 
Föreningen har idag ett 50 tal medlemmar och anser att det inte finns någon 
basketplan för basketspelande barn och ungdomar. Man menar vidare att en 
basketplan skulle stimulera till spontanidrottande samt att elever vid 
Älvåkraskolan skulle kunna nyttja multiarenan på sina raster. 
 
Upplägget för medborgarförslaget ser ut som följer: 
- Älvsby Basket söker fondmedel som finansierar upp till 70 procent av 

kostnaden för att anlägga multiarenan. 
- Älvsbyns kommun medfinansierar resterande 30 procent av kostnaderna. 
- Älvsby basket arrenderar multiarenan av under 10 års tid, detta för att 

kunna söka fondmedel. 
- Placeringen blir på Älvåkraskolan för att gynna och uppmuntra elever på 

skolan att röra på sig på rasterna.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningen anser det positivt att Älvsby basket tar initiativ till att anlägga en 
multiarena och är villig att sköta driften under 10 år.  
Kostnaden är baserad på en offert från Tress Sport & Lek, offert 31 796 och 
uppgår till 629 092,50 kr inklusive moms. Kostnader för markarbeten 
tillkommer. Totala kostnaden har beräknats till mellan 700 000 kr och 900 000 
kr. Kommunens medfinansiering skulle som mest uppgå till 270 000 kr 
förutsatt att ansökan beviljas med 30 procents medfinansiering.  
   
Det finns dock en rad frågeställningar som behöver besvaras. 
- Kommunens medfinansiering måste hanteras i budgetberedningen för 

2023 års investeringsbudget. 
- Hur ska ett arrendeavtal se ut mellan Älvsby basket och Älvsbyns 



 

 

kommun. Det är Älvsby basket som ansöker om medel för att uppföra 
anläggningen och även äga den. Den kommer dock att stå på kommuns 
mark och här kan ett arrendeavtal bli aktuellt. 

- Det framgår inte i förslaget om det är Älvsby basket eller Älvsbyns 
kommun som ska underhålla anläggningen. 

- Det finns inte med i underlaget någon kostnad för underhåll av 
anläggningen i förslaget.  

- I offerten tillkommer kostnaderna för markarbeten vilket fördyrar 
multiarenan mot vad som finns med i förslaget. Beroende på arenans 
placering kan markarbetena kosta mellan 100 000 kr – 300 000 kr inklusive 
moms.    

Förslag till beslut 

Beslutar att skjuta medborgarförslaget till budgetberedningen för 2023.  
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till medborgarförslaget och när avtal är klart 
om arrende och underhåll bidra med 30% eller max 270 000 kr. Pengarna tas 
från kommunstyrelsen till förfogande och att anläggningen står klar till hösten 
2022.  
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall på Göran Lundströms förslag med tillägg att det 
sker under förutsättning att Älvsby basket får bidrag från allmänna arvsfonden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundström (c) yrkande med Tomas 
Egmarks (s) tillägg vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
Bilagor 
Medborgarförslag Multiarena utanför Älvåkraskolan Dnr 173/21–008 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Förslagsställare  
_____ 
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