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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt 

Eckerström (C): Bygg en modern evenemangshall i 

Eventområdet i Knalleland! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen bifalles. 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att utreda lokalisering av en 

evenemangshall, där frågan om ny isyta i Borås ingår. Placering ska ske i, eller 

direkt anslutning till, Knalleland.            

Ärendet i sin helhet 

Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström (C) har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-20 lämnat in rubricerad motion 

och föreslagit att Kommunstyrelsen i samverkan med föreningslivet skall utreda 

behov och förutsättningar för att bygga en modern evenemangshall i Borås.  

Motionärerna menar att Borås har flera fina och moderna idrottsanläggningar 

som varje år har många besökare från när och fjärran. I urval kan nämnas Borås 

Arena, Ryahallen och Borås Simarena. Boråshallen som är kommunens enda 

evenemangshall byggdes 1957 och har inte genomgått några större förändringar 

sedan byggnationen. Boråshallen är fantastisk utifrån 1957 års krav på en 

evenemangshall. Men evenemangen växer och det handlar idag inte bara om 

själva matchen, tävlingen eller uppvisningen utan också om upplevelsen runt 

omkring. Ett evenemang kräver idag kringaktiviteter både för deltagare, publik 

och för sponsorer. En evenemangshall i Borås skulle inte bara förbättra 

möjligheterna för inkommande evenemang utan även underlätta för de 

befintliga träningarna då många av de föreningar som har sin basträning i 

Boråshallen måste flytta varje gång det är match eller ett evenemang i hallen. 

Kommunstyrelsen är medveten om att frågan om en ny eventhall har 

diskuterats i flera år och ett antal alternativ har prövats men har inte bedömts 

ha någon verksamhetsmässig eller ekonomisk realistiskt plan. Positiva saker har 

hänt under de här åren. Bland annat har Daltorphallen, Gymnastikens hus med 

Parasporthallen tillkommit och under hösten invigs Fotbollshallen på Ryda. 

Dessutom har kommunen etablerat Borås Kongress som också är en arena för 

arrangemang av olika slag. 
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Att utveckla besöksnäringen i Borås och Sjuhärad är ett viktigt arbete för en 
attraktiv stad.  I dagens och framtidens ekonomi spelar besöksnäring en viktig 
roll. Det är klokt att förvalta och utveckla de styrkor som staden redan har i 
dagsläget. En kraftsamling för att skapa ett sammanhållet evenemangsområde i 
Knalleland är en god och nödvändig strategi. Att skapa en evenemangshall i 
nära anslutning till Borås Simarena, Alidebergsbadet och vårt handelscentrum i 
Knalleland kommer att skapa synergieffekter och stärka de befintliga 
verksamheterna i området. Detta är något som särskilt Borås Djurpark är i 
behov av. 

Kommunstyrelsen bedömer därför att frågan om en evenemangsarena nu kan 

lokaliseras och förverkligas. Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalles.  

 
           

Beslutsunderlag 

1. KF skrivelse Svar på motion 

2. Motionen   

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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