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Medborgarförslag Ishall i Robertsfors  

Tillväxtchefs förslag till beslut 
 
  

- Att avslå medborgaförslag 6/2020 om att bygga ishall i Robertsfors.   

Ärendesammanfattning 
- Under juni 2020 kom ett medborgarförslag 6/2020 om att bygga ishall i Robertsfors. En utredning har 

gjorts under 2019 kring en motion med liknande förslag. Motion 5/2013. Ärendet som sådant är 
komplext då vi inte har en ishall i kommunen och inte en konstfrusen isbana alls. Frågan om detta 
kommer att tas med in i planering av rörelserikt område kring stationsbyggnad för Norrbotniabanan.   

Beslutsunderlag 
- Utredning ishall Robertsfors Kommun 2020  

Ärendet 
I stora drag efter att ha pratat med olika kommuner som senaste åren har byggt ishallar finns det en rad olika 
prislappar och konstruktioner. Osby tog beslut om att bygga 2019 och är den kommun som jag har hittat som 
har den senaste kalkylen för en totalkostnad. Offerten som är framtagen där är på 73 miljoner. Det skall sägas 
att det finns även mindre budgetvarianter där man hamnar runt 5-15 miljoner och eventuellt stöd skulle kanske 
kunna sökas från Boverket och Arvsfonden.  Förslaget just nu 2021-05-02 är att avslå medborgarförslaget i sin 
helhet. Däremot så lämnas det öppet för att om det kommer lös investeringskapital i samband med bygget av 
Norrbotniabanan och station i Robertsfors och i det skedet utreda detta mer noggrant och ta in offerter från 
närområdet. I ett sådant skede om utredningsuppdrag ges, så bör en helhet av hall-, träningsmöjlighet, 
ungdomgård, kontorsbyggnad, hotell, Bruksamsverksamhet, paddelhall m.m. ses över. Kan t ex uppvärmning av 
hall, konstfrusen is m.m. på något sätt bidra med den energin till andra byggnader i närområdet. Ska 
Robertsfors Kommun i anslutning bygga Västerbottens andra fullstora inomhusfotbollshall? Nytt badhus? Med 
in- och utpendling via tåg ges goda möjligheter att skapa förutsättningar för ett folkhälsokluster med attraktiv 
miljö runt om, golfbana, skoterled, stantorsberg med lift osv.   

Det finns även i driftbilagan en uppskattning av drift för arena. En arena kostar mellan 250 – 300 miljoner att 
bygga liknande den som Skellefteå AIK har.  

Beslut ska skickas till: 
Den som framställt medborgarförslaget.  

Konsekvensanalys och synpunkter 
Jämställdhets konsekvensanalys 
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Idag sker en negativ förfördelning för ungdomar, barn som är födda i Robertsfors kommun då de aldrig får 
tillgång till Ishall utan i så fall måste köra minst 6 mil för att träna/spela.   
  

Konsekvenser verksamhet 
Det finns idag ingen ishockey, konståkningsverksamhet i Robertsfors kommun. Troligen p g a att det inte finns 
en ishall.  

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
Inga.  

  
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Inga. 

Ekonomi/resurser 
Ekonomiska konsekvenser 
Med tanke på de stora investeringarna vi har framför oss ses denna motionsförslag inte som en prioriterad 
åtgärd i närtid men bör ändå finnas med i en framtida satsning kring ett rörelserikt område.  

 
I tjänsten 

 

Magnus Hansson  
Tillväxtchef  
Robertsfors Kommun  
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