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 SoT/2014:133 -042  
 
 § 61 
Nyttjande av nämndens reserv  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att omgående bevilja Malmbergets AIF:s anhållan om bidrag med 300 000 kr som  
belastar 2014 driftbudget från ansvar 120 verksamhet 21510 aktivitet 351.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Malmbergets AIF anhåller om ett omedelbart bidrag om 300 000 kr för att klara driften 
fram till hösten. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konstaterat att  
ambitionsnivån om ramökning för att uppnå ett årligt driftbidrag om 1 195 000 kr ej 
förverkligats. Även föregående verksamhetsår (2013) tillsköts ett engångsanslag som då 
medfört uppkommen situation. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De nämnda engångsanslagen och utebliven ramjustering medför att driftbidraget för 
2014 uppnår endast 895 000 kr i driftbudgeten för ishallen. De resterande och begärda 
300 000 kr måste finansieras från annan verksamhet, förslagsvis från ansvar 120  
verksamhet 21510 aktivitet 351.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ett uteblivet stöd till föreningen kan innebära stora konsekvenser för barn och ungdom 
som bedriver ishockey och konståkning som fritidssysselsättning. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att omgående bevilja Malmbergets AIF:s anhållan om bidrag med 300 000 kr som  
belastar 2014 driftbudget från ansvar 120 verksamhet 21510 aktivitet 351.  
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Malmbergets AIF. 
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 SoT/2014:165 -042  
 
 § 62 
Äskande av tilläggsanslag för investeringsprojekt 2014  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ur investeringsreserven konto 89901 anvisa totalt 9 596 000 kronor till investerings-
projektkonton enligt bilaga ”Specifikation investeringsprojekt” 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningen arbetar med investeringsprojekt och äskar medel som 
återtagits i budgetprocessen samt äskar medel för akut reparation av landningsbana på 
Lapland Airport i syfte att flytta fram större investering på landningsbana. Delar av  
projekten är pågående och måste slutföras. Enligt uppgift från ekonomienheten finns för 
närvarande en investeringsreserv om 10 758 000 kronor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om de äskade tilläggsbudgetmedlen anvisas ur investeringsreserven i 2014 års budget 
ryms dessa anslag inom befintlig investeringsram för 2014. Kvarstående investerings-
reserv skulle då härefter uppgå till 1 162 000 kronor. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Investeringarna är positiva för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår, efter samråd med ekonomichefen,  
kommunstyrelsen besluta  
 
att ur investeringsreserven konto 89901 anvisa totalt 9 596 000 kronor till investerings-
projektkonton enligt bilaga ”Specifikation investeringsprojekt” 
 
Beslutsunderlag 
1. Specifikation investeringsprojekt  
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 SoT/2014:159 -042 
 
 § 64 
Omföring investeringar  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att omföra 100 000 kronor från Nytt konstgräs Tallbacka, projektkonto 34334, ansvar 
12012 till Multiarena Malmstaskolan, projektkonto 44104, ansvar 12012.  
 
att omföra 128 000 kronor från Betongpark/Cykelpark, projektkonto 34335, ansvar 
120122 till Multiarena Malmstaskolan, projektkonto 44104, ansvar 12012. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Anbudet för Multiarenan vid Malmstaskolan blev högre än förväntat, anbudet ligger på 
1 400 000 kronor. För att nå upp till den budgeten krävs omföringar mellan investe-
ringsprojekt. På Nytt konstgräs Tallbacka återstår endast restpunkter och hela budgeten 
beräknas inte att förbrukas. Betongpark/Cykelpark är vilande i avvaktan på ny centrum-
plan. Totalt beräknas 228 000 kronor kunna omföras till Multiarena Malmstaskolan. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Omföringar mellan service- och teknikförvaltningens investeringsprojekt. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Anläggning av Multiarena vid Malmstaskolan är positiv för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att omföra 100 000 kronor från Nytt konstgräs Tallbacka, projektkonto 34334, ansvar 
12012 till Multiarena Malmstaskolan, projektkonto 44104, ansvar 12012.  
 
att omföra 128 000 kronor från Betongpark/Cykelpark, projektkonto 34335, ansvar 
120122 till Multiarena Malmstaskolan, projektkonto 44104, ansvar 12012. 
 
Beslutsunderlag 
1. Finansiering av Multiarena Malmstaskolan. 
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