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Medborgarförslag Paddelhall  

Tillväxtchefs förslag till beslut 
 
  

- Att avslå medborgaförslag 10/2020 om att kommunen ska bygga en paddelhall i Robertsfors.    

Ärendesammanfattning 
- En paddelhall skulle med stora sannolikhet kunna drivas med en driftsekonomi i balans i 

centrala Robertsfors. En nyanläggning kostar cirka 5-15 miljoner(inomhus), 650 000 
ungefär(utomhus, exklusive markarbeten) och driften blir inte heller speciellt hög då det 
endast krävs att hallen håller mellan 14-17 grader. En uthyrningsfrekvens på (beorende på hur 
många banor som byggs) fullt uthyrd på alla helger är steg 1 och sedan att paddelhallen hyrs 
ut till skola, företag för friskvård, samt boende och besökare i så hög grad som möjligt. 
Investeringen bör dock skjutas på tills området runt stationen är planerad.    
 

- Alltså bör kommunen via avdelningen Tillväxt börja ta med detta medborgaförslag in i 
planeringen av det rörelserika område kring stationsbyggnaden som diskuterats. Om 
paddelhall eller utomhusbana är en del som bidrar till områdets karaktär så kan det då blir 
aktuellt att utreda detta.  
 

- Tillväxt bör också då ta kontakt med externa investerare som skulle kunna vara intresserad av 
att etablera en verksamhet i Robertsfors och då kring det stationsområde som planeras. Detta 
om det i den planeringen verkar vara en bidragande del till Robertsfors Kommuns tillväxt och 
rörelserikedom som tillväxtfaktor för en ny stadsdel.   
 

Beslutsunderlag 
- Medborgaförslag 10/2020 
 
Ärendet 
Padel är just nu en av Sveriges snabbast växande sporter. Idag finns inte en paddelhall i Robertsfors. En 
paddelhall skulle med stora sannolikhet kunna drivas med en ekonomi i balans i centrala Robertsfors. 
En nyanläggning kostar cirka 5-15 miljoner(inomhus), 650 000 ungefär(utomhus, exklusive 
markarbeten) och driften blir inte heller speciellt hög då det endast krävs att hallen håller mellan 14-17 
grader. Medborgaförslaget avslås.   

Däremot bör kommunen via avdelningen Tillväxt börja ta med detta medborgaförslag in i planeringen 
av det rörelserika område kring stationsbyggnaden som diskuterats. Om paddelhall eller utomhusbana 
är en del som bidrar till områdets karaktär så kan det då blir aktuellt att utreda detta.  

Tillväxt bör också då ta kontakt med externa investerare som skulle kunna vara intresserad av att 
etablera en verksamhet i Robertsfors och då kring det stationsområde som planeras. Detta om det i 
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den planeringen verkar vara en bidragande del till Robertsfors Kommuns tillväxt och rörelserikedom 
som tillväxtfaktor för en ny stadsdel.   

     

Beslut ska skickas till: 
Den som framställt medborgarförslaget.  

Konsekvensanalys och synpunkter 
Jämställdhets konsekvensanalys 
Paddel är en relativt dyr sport idag att hålla på med. Det finns klara fördelar med om kommunen bygger och 
äger hallen. Detta skulle även ge skolan en ytterligare dimension av att kunna använda den i sin 
idrottsundervisning samt friskvårdssatsning.   
  

Konsekvenser verksamhet 
Det finns idag ingen paddelhall i centrala Robertsfors.   

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
Vid ett ev byggande av paddelhall måste en tydligare ekonomisk analys göras.   

  
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Inga. 

Ekonomi/resurser 
Ekonomiska konsekvenser 
Vid byggande av en enskild fristående hall finns det en initial investeringskostnad. Däremot är inte driften 
speciellt dyr av en paddelhall. Vid byggande av en utomhusbana är det en lägre investeringskostnad men också 
en kortare användningstid/år.   

 
I tjänsten/Magnus Hansson  
Tillväxtchef  
Robertsfors Kommun  
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