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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-05-16

Tid: 13:30 – 17:35, Ajournering: 15:15 – 15:30, 16:30 – 17:15
Plats: Sturegatan 38
Omfattning: § 61
Sammanträdet offentligt för allmänheten § 61
Närvarande ledamöter
Ida Legnemark (V) ordf.
Cecilia Andersson (C) v. ordf.
Christer Lundberg (S) andra v. ordf.
Ulla-Britt Möller (S)
Erik Johnson (MP)
Anette Nordström (M)
Marie Jöreteg (M)
Ingela Hallgren (KD)
Jan Nilsson (SD)
Närvarande ersättare
Linnea Johansson Kläth (MP)
Christian Ekström (M)
Ronny Svensson (L)
Linda Pålemo (L)
Jessica Lindström (SD)
Övriga närvarande
Tommy Jingfors, förvaltningschef
Johanna Jönsson, nämndsekreterare
Susanne Carlsson, verksamhetschef
Mikael Andersson, verksamhetsutvecklare
Cecilia Strömberg, verksamhetschef
Marie-Louise Bengtsson, verksamhetschef
Kristina Nyberg Smahel, Vision

ers. Lars Andersson (M)
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Ulla-Britt Möller (S) med Jan Nilsson
(SD) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2017-05-16

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Ulla-Britt Möller (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2017-05-17.

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
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§ 61
Isbana på Bodavallens idrottsområde

2017/FF0096 821

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har i samråd med Servicekontoret projekterat och
kostnadsberäknat projektet. Utgångspunkten är en fullstor isyta belägen vid Bodavallens
idrottsområde.
Isytan ska ses som steg 1 i den visionsskiss som utarbetats i samråd med berörda föreningar och
organisationer, skola, öppen ungdomsverksamhet samt boende i området. Någon takbyggnation över
isytan är inte aktuellt utan den planeras som en öppen yta.
När det inte är issäsong så ska ytan kunna användas utifrån ett året-runt perspektiv. Isytan beräknas
till 3-4 månader och på övrig tid av året fungerar platsen som en aktivitetsyta. Det finns många goda
tankar och idéer om hur ”överbyggnaden”, det vill säga vilket material som ska finnas över
rörsystemet som fryser isen. Vår tanke är att ta fram tre förslag som skolelever och de boende kan få
rösta fram som ett slutligt förslag.
Tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen ska vi utreda hur vi kan ta tillvara den
överskottsenergin som kylmaskinen producerar.
Driftkostnaden för den konstfrusna isanläggningen beräknas till ca 1,1 milj kr exkl kapitalkostnaden.
Driftkostnaden kan komma att påverkas positivt, beroende på om vi lyckas ta tillvara på den
översskottsenergi som produceras. Fritids- och folkhälsonämnden har som ambition att försöka klara
av den ökade driftkostnaden inom befintlig budgetram för 2018.
I Fritids- och folkhälsonämndens investeringsbudget finns 15 000 tkr anslaget för ändamålet.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden hemställer hos Kommunstyrelsen att få ta del av de investeringsmedel
som finns anslaget för en fullstor isyta i anslutning till Bodavallens idrottsområde.
Paragrafen justeras omedelbart

