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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Norsjö medborgarhus måndag den 24 juni kl. 16:30-16:50 
 

Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande  
Astrid Nerdal (S), ersättare för Anna Lidén (S) 

 Magnus Eriksson (S) 
 Gunnar Broström (V), ersättare för Linda Lidén (S) 
 Hans Klingstedt (V) 
 Lars-Åke Holmgren (KD) 
 Håkan Jansson (KD) 
 Robert Boström (C) 
 Andreas Landin (L) 
 
  
Övriga deltagande Ingela Lidström, sekreterare 

Eleonore Hedman, Verksamhetschef kommunal utveckling 
 
  
Utses att justera Andreas Landin Paragrafer: 178 
 
Justeringens tid och plats Norsjö medborgarhus måndag den 24 juni 
 
Underskrift ................................................................................................ 

Ingela Lidström, sekreterare 
 
 
 ................................................................................................ 
 Mikael Lindfors, ordförande   
 
 
 ................................................................................................. 
 Andreas Landin, justerare 
 
____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2019-06-24 

Anslaget uppsatt  2019-06-25 Anslaget nedtages 2019-07-17 

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö 

 
Underskrift      ........................................................................................................................ 
                         Ingela Lidström 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/00712 § 178 
 
Investeringsärende - Carportar för hemtjänsten 
 
Bakgrund  
Hemtjänsten har i början av året flyttat till lokaler i Hällan 8. För att kunna 
hålla hemtjänstens bilar snöfria vintertid behövs åtta carportplatser uppfö-
ras. Även ett förråd för cyklar och sparkcyklar som används sommartid be-
höver byggas. Vidare, behöver rätt dimensionering för el säkerställas ef-
tersom hemtjänstens bilar ska både laddas och värmas upp vintertid. 
 
Ekonomi  
Kostnaden för uppförande av ovanstående och översyn av eltillgång bedöms till 
5 000 kr/m2, således uppskattas kostnaden för åtta platser och ett förråd (cirka 
160 m2) till 800 000 kr. Konsultkostnader (för upprättande av relationsritningar 
och för bygglovsansökan) uppskattas till 50 000 kr och ingår i beloppet. Den år-
liga kapitalkostnaden utifrån investeringen uppgår till 39 000 kr och ryms i be-
fintlig budget. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Uppförande av carportar under hösten 2019 
 
Beslutsunderlag 
Skiss för uppförande, bilaga 
Komponentavskrivning, bilaga 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Tilläggsbudget beviljas med 800 000 kronor.  
• 800 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  
• Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
• Kostnaden påföres kostnadsställe 7121.  
----- 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Verksamhetschef omsorg 
Tina Lundgren 
Elin Andersson 
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