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Plats och tid Digitalt via Teams, kl. 18:30 

Beslutande Ledamöter och ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Cecilia Kronberg, kommunsekreterare 
Monica Jonsson, sekreterare 
Fredrik Pahlberg, kommunchef 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Ulla Mortimer och Gun-Marie Swessar 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-05-03 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

Cecilia Kronberg 

Paragraf § 27 

 Ordförande 

Yoomi Renström 

 Justerare 

Ulla Mortimer och Gun-Marie Swessar 
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-04 Datum då anslaget tas ned 2021-05-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunsekreterarens kontor 
 

Underskrift 

Cecilia Kronberg 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(5) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-03 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Yoomi Renström (S), Ordförande 
Einar Wängmark (S), 1:e vice ordförande 
Anna Rudman (C), 2:e vice ordförande 
Hans Jonsson (C) 
Håkan Englund (S) 
Gun-Marie Swessar (C) 
Jennie Forsblom (KD) 
Mikael Jonsson (M) 
Ylva Ivarsson (S) 
Björn Mårtensson (C) 
Hans Gradin (S) 
Inge Eriksson (SD) 
Andreas Kissner (KD) 
David Parhans (C) 
Maria Unborg (M) 
Jan-Åke Lindgren (S) 
Susan Kangosjärvi Persson (V) 
Ann Christine Märges (S) 
Karin Leanders (C) 
Carl Bopparmark (S) 
Lennart Englund (SD) 
Bertil Eriksson (KD) 
Kent Olsson (L) 
Elin Wängmark (S) 
Björn Schols (C) 
Ulla Mortimer (M) 
Per Helgesson (S) 
Elisabeth Eriksson (C) 
Carina Nordqvist (S) 
Karl-Gunnar Landar (C) 
Tomas Bolén (S) 

Tjänstgörande ersättare Pär Rytkönen (SD) tjänstgör för Emilia Uvagårds (SD) 
Monica Hansson (C) tjänstgör för Mari Wintarv (C) 
Stefan Embretzen (SD) tjänstgör för Allan Olsson (SD) 
Isa Wallmyr (KD) tjänstgör för Claes Häggblom (KD) 

 
 

Övriga närvarande  

Ersättare Ingemar Ehn (L) 
Jonas Frost (S) 
Patrik Bossen (S) 
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Ärendelista 

 

§ 27 Dnr 2021/00288  
Revidering investeringsplan 2021-2025: kommunstyrelsen -  golv 

och ridåvägg Alfta sporthall .............................................................. 4 
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§ 27 Dnr 2021/00288 

Revidering investeringsplan 2021-2025: 
kommunstyrelsen - golv och ridåvägg Alfta sporthall 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten med 6,5 mnkr för 

investering i nytt golv och ny ridåvägg i Alfta sporthall 2021. 

 

Paragrafen justeras direkt.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Alfta sporthall har behov av nytt golv samt att byta ut vikväggen till en ny ridåvägg. 

Golvet har skador i form av sprickor i mattan, vattenskador runt 

redskapsfästningarna som gör att golvet skjuter upp runt infästningar, lutningar som 

kan härröra från att underliggande reglar har gett vika samt skenan mitt på golvet 

som vikväggen löper i utgör skaderisk för grundskoleelever så väl som övriga som 

använder sporthallen. Vid eventuellt divisionsspel som till exempel i innebandy är 

det sannolikt att domare inte godkänner golvet för spel då golvet har för många 

riskområden. 

Vikväggen är från 1970 och vikväggar av denna typ installeras inte längre och 

därför mycket svårt att hitta reservdelar. Vikväggen är i dagsläget ur funktion. 

 

Ärendet 

Alfta sporthalls huvudsakliga användningsområde är undervisning för grundskolans 

elever på Alftaskolan, från förskoleklass till årskurs 9, som har lektioner fem dagar i 

veckan mellan klockan 8:00 och 15:30. därefter finns tider för föreningar att hyra 

hallen till sina verksamheter. Efter skoltid används sporthallen flitigt av kommunens 

olika föreningar för träning samt olika idrottsevenemang. Det är aktiviteter i 

sporthallen alla kvällar i veckan samt helger fram till klockan 22:00. Vikväggen är 

just nu ur funktion. Försök görs att ställa den i ett läge som delar hallen i två salar 

för att tillgodo se grundskolans behov vid undervisningen. Att vikväggen slutar 

fungera sker med jämna mellan rum samt väldigt trög att skjuta ihop såväl som 

skjuta fram.  
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Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Renoveringen ger barn och unga en möjlighet att utöva, i skolan såväl som på fritid 

via föreningsliv, idrott och friskvård utan att riskera skador som orsakats av dåligt 

underlag. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Alla kommuner i Sverige är skyldiga att tillgodose att grundskoleelever ska ha lika 

förutsättningar att utöva idrott i sin skolgång, för att detta ska vara möjligt för 

Alftaskolans elever i årskurs F-9 är denna investering absolut nödvändig.  

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Byte av golv utgör en hållbarhet på 30 år. Ridåvägg har lång livstid och det mest 

vanliga som installeras i sporthallar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-26 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen, kultur och fritidschef, enhetschef fritid, fastighetsstrateg 

 

 


