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§ 44 Utredningsuppdrag ny Ishall
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Fastighetsenheten får i uppdrag att utreda finansiering av hallen när den är i driftsatt samt att
förvaltningen tar fram hur mycket ishall staden får för 45 miljoner samt att förvaltningen tar fram några
ytterligare förslag baserat på olika belopp.

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen besluta
Exploateringsenheten ges uppstartsbeslut för utredning av ny Ishall.

Ärendebeskrivning
Efter att förvaltningen utrett möjligheterna att rusta upp befintlig Ishall har det framkommit att dess
ekonomiska och tekniska livslängd är slut. Befintlig hall byggdes ursprungligen mer som ett vindskydd
och har sedan byggts till i omgångar. Slutsatsen är att det inte går att rusta upp den och det krävs
nybyggnation för att möjliggöra förbättringar så som isolering m.m.
Ny ishall skall möta behoven för ishockey samt konståkning. Åtgärden finns budgeterad i stadens
långsiktiga investeringsplan, en kalkyl för projektet utifrån en programhandling bör tas fram och
jämföras med budgeten om 45 mkr vilket vid en första omvärldsjämförelse är låg.
Efter förvaltningens utredningsarbete har följande behov lyfts fram vid ombyggnation:
- Ny isolerad ishall för att möjliggöra förlängd säsong
- Ny ispist av betong (ger möjlighet till nyttjande även sommartid)
- Nytt kylsystem med värmeåtervinning
- Inrymma ismaskin i hallen samt se över möjlighet till smältgrop
- Möjlighet att inrymma alla omklädningsrum i hallen, idag finns 7 st, varav 4 i separat byggnad
- Ökad energieffektivitet
- Ökad tillgänglighet
- Övriga lokalytor för förråd, kansli, uppvärmning, slipning m.m

Yrkanden
Lars Wessberg (M) yrkar avslag till beslutsförslaget.
Anders Mårtensson (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att förvaltningen tar
fram hur mycket ishall staden får för 45 miljoner samt att förvaltningen tar fram några ytterligare förslag
baserat på olika belopp.
Karin Urbina Rutström (MP) och Anna-Lena Nordén (WP) instämmer i Anders Mårtenssons (C) yrkande.
Curt-Åke Stefan (V) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag mot avslag och finner bifall till
förvaltningens beslutsförslag.
Ordföranden finner därefter bifall till Anders Mårtenssons (C) tilläggsyrkande.
……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare
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Handlingar
Utredningsuppdrag ny ishall, tjänsteutlåtande 2021-05-09

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Richard Hallman, sbf

För kännedom:

Alexander Wahlstedt, sbf

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

