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Medborgarförslag - Isbana på torget
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar medborgaren för förslaget. Eftersom
kostnaden inte inryms inom budget avslås medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga en isbana på torget
i Ljungby där alla som vill kan åka skridskor. Medborgaren anser att detta bland
annat skulle skapa mer aktiviteter på torget samt främja friskvård för alla
medborgare.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen har diskuterat förslaget med Ljungby centrumförening som ser
positivt på en isbana eftersom den innebär fler aktiviteter i centrum. Samtidigt
ser de att det kan skapa problem med vandalism. Samtal har också förts med
Ljungby Business Arena som också ser positivt på isbana i centrum, men uppger
att de inte har några ekonomiska förutsättningar att medfmansiera den. Deras
möjligheter är att uppmuntra de enskilda medlemmarna/företagen att vara med
och finansiera isbanan.
Förvaltningen har även haft dialog med andra städer som har isbanor, bland
andra Älmhults kommun som för några år sedan avslog ett medborgarförslag om
isbana i centrum. Istället driver Ingka Centres Almhult AB en isbana på
Älmhults handelsplats. De hyr banan och beräknar en årlig kostnad inklusive
drift uppemot 1 miljon kronor.
En isbana med sarg och kompressor kostar cirka 500 000 - 600 000 kronor att
hyra i 10-12 veckor. Utöver detta finns ett behov av intern utrustning och
personal om ca 30 000 kr per år för att sköta underhållet. Dessutom behövs
tillgång till vatten och el och tillkommande kostnader för elförbrukning.
Kostnad för att köpa in en isbana uppgår till 1 270 000 kr och då tillkommer
samma kostnader för drift och underhåll samt vatten och el.
Morgan Johansson, domare Svenska Hockeyligan, har inkommit med en
skrivelse om att det finns en sarg magasinerad i Ljungby som skulle kunna
användas till isbanan. Socialdemokratiska fullmäktige gruppen har i en skrivelse
påtalat vikten av att olika perspektiv ska beaktas i utredningen.

t/g 5
Justerandes sign

JXJ LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoli
2019-11-20

7(22)

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på medborgarens idé och anser att
det skulle kunna vara ett trevligt inslag på Stora torg men konstaterar att
investering och skötsel av isbanan inte inryms i budget.
Förvaltningens beredning
Förvaltningen har lyft frågan i Ljungby centrumförening och LBA.
Kontakt är tagen med Älmhults kommun och Ingka Centres Älmhult AB.
Morgan Johansson skrivelse inkommen 2019-02-24.
Socialdemokratiska fullmäktige gruppens skrivelse 2019-02-25
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag 2019-11-06, § 50.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28.
Morgan Johansson skrivelse inkommen 2019-02-24.
Socialdemokratiska fullmäktigegruppens skrivelse 2019-02-25.
Skickas till
Förslagsställaren.
Kommunledningsförvaltningen.
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