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§ 16 Dnr 2018/00975  

Medborgarförslag: Isbanor 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med 
hänvisning till beslut avseende motion 2019/00094 angående isbanor.  

Sammanfattning  
En medborgare i Håbo kommun har inkommit med ett medborgarförslag om 
att kommunen ska uppföra isbanor ute under vintersäsong för spontan lek, 
aktivitet och rörelse. Isbanorna bör uppföras nära skolor och förskolor så att 
banorna även kan nyttjas av dessa verksamheter.  

Medborgarförslaget säger inget om var dessa isbanor bör uppföras eller hur 
många det skulle kunna röra sig om. Det framgår dock att förslagsställaren 
tänkt sig flera eftersom formuleringen är ”..isbanor…”.  

Självklart är det lovvärt att det i kommunen finns bra rekreationsmöjligheter 
vintertid och konstfrusna isbanor kan absolut vara en sådan möjlighet. Dock 
måste man inse att redan en konstfrusen isbana innebär ansenliga investe-
ringskostnader och tillkommande driftskostnader. I ett kärvt ekonomiskt 
läge kommer det kanske finnas andra angelägna investeringar som behöver 
prioriteras. 

Förvaltningen vill här påpeka att det väckts en motion i ett närliggande 
ärende: Etablera isbana för friåkning utomhus (KS 2019/00094). I motionen 
föreslås att berörd förvaltning får i uppdrag att se över en lämplig plats för 
etablerande av utomhusbana för friåkning i Bålsta. Det föreslås också att be-
rörd förvaltning ska titta på olika modeller och varianter samt utreda om det 
överhuvud är ekonomiskt genomförbart. Kommunstyrelsens förvaltning har 
här valt att föreslå fullmäktige att bifalla denna motion (remitterat till Kultur 
och fritidsnämnden för yttrande).  

Med hänvisning till ovanstående vill kommunstyrelsens förvaltning föreslå 
fullmäktige att avslå medborgarförslagets förslag.  

Beslutsunderlag 
KS 2020-02-10 § 30 
KSAU 2020-01-27 § 27 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag: Isbanor 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller kom-
munstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  
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Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren, för kännedom (bifoga även beslut KF 2020-02-24 § 15) 
Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom 
Hemsida 
Uppdragslista 
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