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Besvarande Medborgarförslag 5/2018 -  Byggande av 

tennisbana i Robertsfors 

Tillväxtchefs förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Medborgarförslaget 5-2018, att kommunen ska bygga 

tennisbanan avslås.  

Kommunstyrelsen beslutar att tillväxtchef återrapporterar hur diskussionen mellan idrottsförening och 

Västerbottens idrottsförbund gått till Tillväxtutskott. 

Ärendesammanfattning 

Medborgarförslag 5/2018  

Anläggande av tennisbana. Förslag att kommunen ska bygga en tennisbana utifrån att det inte finns någon i 

Robertsfors tätort. Kontakt har tagits med Västerbottens idrottsförbund och intresserade föreningar i 

Robertsfors för att komma vidare i frågan. Robertsfors IK har gått vidare med diskussionen inom sin 

huvudstyrelse. Det är ej möjligt för Robertsfors kommun att gå vidare med denna fråga utan externa 

finansiärer. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag 5-2018 Bygga tennisbana i Robertsfors 

- Underlag tennisbana  

- Underlag Nordic Surface – obs Notera dock att för tennisbana gäller 0-4 mm stenmjöl då 

toleransnivåerna är mindre. 

- Uppbyggnad_konstgräs_NordicSurface 

- anslutningar_gummi_konstgras_nordic_surface_A3_svartvit (1) 

 

Beslut ska skickas till: 

Personerna som lämnat medborgarförslagen.  

Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets konsekvensanalys 
Ingen påverkan.  

  

Konsekvenser verksamhet 
Inga konsekvenser.   
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Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
Inga synpunkter.   

 
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Inga.  

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
En tennisbana kostar beroende på underlag 350 000  -  2 000 000  kr att bygga exklusive markarbeten. 

Markarbeten kan dock bli rätt dyra eftersom det krävs grävning, makadam, 0,90, stenmjöl, packas, dränering 

m.m. vilket i runda slängar om vi utgår från kvm kostnad så hamnar man på ungefär 450 000 kronor till. 

Någonstans kring 1 miljon och uppåt är beräknad kostnad för en tennisbana.  

 

 
I tjänste / 

 

Magnus Hansson  

Tillväxtchef 

Robertsfors Kommun  
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