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Plats och tid

Kommunkontoret tisdagen den 29 april 2003 kl. 10.00-13.30
Gruppmöte måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30-20.30

Beslutande

Åke Eriksson (c), ordförande
Gudrun Gustafsson (c)
Lennart Lundqvist (c)
Lars-Åke Holmgren (kd)
Gunilla Lundgren (fp)
Mikael Lindfors (s)
Gunder Hjelte (s)
Jeanette Berggren (s)
Bertil Morén (v)

Övriga deltagande

Thorbjörn Olsson, kommunchef
Siv Bäckström, sekreterare
Anders Nilsson (c), icke tjänstgörande ersättare
Dan Lidén (m), icke tjänstgörande ersättare
Max Bohman, utbildnings- och fritidschef
Göran Hedman, teknisk chef
Ivan Grundström, ingenjör
Tomas Lundberg, Stig Karlsson Norsjö Sportcenter AB

Utses att justera

Mikael Lindfors

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret, Norsjö måndagen den 6 maj 2003

Underskrift

................................................................................................

Paragrafer:

83

Siv Bäckström, sekreterare
................................................................................................

Åke Eriksson, ordförande
.................................................................................................

Mikael Lindfors, justerare
____________________________________________________________________________
BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag

2003-04-29

Anslaget uppsatt

2003-05-06

Anslaget nedtages 2003-05-30

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö
Underskrift

.......................................................................................................................
Siv Bäckström
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§ 83

Information - idrottsanläggning i Norsjö
Kommunstyrelsen beslutade 2003-04-15 § 70 att kalla till ett extra
sammanträde för kommunstyrelsen för att få ytterligare information angående
idrottsanläggningar i Norsjö.
Tomas Lundberg och Stig Karlsson, Norsjö Sportcenter redovisar den
uppdaterade kostnadskalkyl som tidigare presenterats vid arbetsutskottets
sammanträde 2003-04-28. Även en beskrivning över de väsentligaste
byggnadsfunktionerna lämnades.
Ingenjör Ivan Grundström redovisar beräknad kostnad för eftersatt underhåll
av sim- och sporthall samt fotbollshall. I den uppdaterade kostnadskalkyl som
presenteras vid sammanträdet har kostnaderna för ishall och ismaskin
separerats. Utbildnings- och fritidschef Max Bohman redogör för beräknade
driftsintäkter.
En ny nettodriftskostnadskalkyl har utifrån dessa nya förutsättningar
upprättats och redovisas vid sammanträdet.
Kommunchef Thorbjörn Olsson har undersökt förutsättningarna för att utöka
avskrivningstiden för idrottsanläggningen från 20 år till 33 år. Enligt revisor
Per-Åke Brunström är rekommendationen att kommunen tillämpar
avskrivningstid på 20 år.
Sammanträdet ajourneras för enskilda partiöverläggningar varefter
sammanträdet återupptas igen.
En rad debattinlägg framförs.
Sammanträdet ajourneras för enskilda partiöverläggningar varefter
sammanträdet återupptas igen.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet skall behandlas i kommunstyrelsen den 13 maj med inriktning att
ett förslag till beslut skall föreläggas kommunfullmäktige, vid ett eventuellt
extrainsatt kommunfullmäktigesammanträde under senare delen av maj
månad.
-----
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