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Kultur- och fritidsnämnden

Bygg bandyhall alternativt tak över nuvarande
bandyplan, svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
1. Medborgarförslagen avslås.
2. Beslutet skickas till kommunfullmäktige för kännedom.
Ärende
Två medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige 2015-01-18 respektive
2016-09-18, om att bygga en bandyhall eller tak över befintlig bandybana på
Stångebro. Medborgarförslagen har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden
för handläggning och besvarande.
Frågan om bandyhall har tidigare aktualiserats flera gånger, både från
föreningslivet och då kultur- och fritidskontoret undersökt åtgärder för att klara
av drift under milda vintrar. Den senaste större utredningen gjordes 2007.
I ett långsiktigt perspektiv är det kultur- och fritidskontorets bedömning att
frågan om en bandyhall och då tillika användbar för ishockey, konståkning och
allmänheten bör hållas öppen. Detta då en ”bandyhall” kan vara en lösning för
det samlade ökade behovet av isytor då staden växer och då frågan om hur
Kallerstad med Stångebro ska utvecklas över tid ska utredas.
Under nuvarande ekonomiska förutsättningar och de prioriteringar som kulturoch fritidsnämnden gjort för de närmaste åren föreslås kultur- och
fritidsnämnden avslå de båda medborgarförslagen.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Bygg bandyhall alternativt tak över nuvarande bandyplan
Medborgarförslag: Bygg bandyhall alternativt tak över nuvarande bandyplan
Medborgarförslag: Bygg tak över nuvarande bandybana
Bilaga: Bandyarena Lokaliseringsutredning 0711131.pdf
Bilaga: Bandybanans lokalisering
Bilaga: Lokalisering bandhall
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Bakgrund
Bandyn i Linköping bedrivs i dag på Stångebro bandyplan under vintern,
perioden vecka 43–10. Anläggningen uppfyller krav för spel i högsta serie och
var även anläggning för semifinalspel i bandy-VM 2006. Anläggningen har
dock haft en del problem med att kunna garantera is alla dagar under
driftperioden de senaste åren med milda vintrar.
Frågan om möjlighet att sätta tak över bandyplan eller bygga en ny bandyhall
på Stångebro eller på annan plats har utretts flera gånger. Bland annat utifrån
föreningslivets önskemål och problemet med att hålla is milda vintrar. Den
senaste stora utredningen gjordes 2007. Se bifogad handling.
I utredningarna framkommer det att en bandyhall med läktare blir dyr, vilket
även kan sättas i relation till bedömningen att det inte finns något omedelbart
behov av en bandyhall som evenemangsarena, då Saab Arena är kommunens
evenemangsarena.
Ekonomiska konsekvenser
En bandyhall ryms för närvarande inte inom de ekonomiska ramar som kulturoch fritidsnämnden och återfinns inte heller bland nämndens prioriteringar
avseende lokaler och anläggningar.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens viktigaste mål för 2016–2017 anger bland annat
följande:
En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till
Linköpings identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att
alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt
liv.
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål för 2016–2017 anger bland annat
följande:
Idrotts- och fritidsanläggningar ska ha hög tillgänglighet för motion och
evenemang.
Uppföljning och utvärdering
Frågan om en bandyhall bör dock följas upp och åter lyftas om det i samband
med nytt resecentrum och utveckling av Kallerstad aktualiseras att nuvarande
bandyplan på Stångebro måste tas bort.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2017-04-04.
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Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

