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Svar på medborgarförslag om isbana/bandybana i Härryda 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2022 § 63 att remittera ett 
medborgarförslag om att anlägga en isbana i Härryda till kommunstyrelsen 
och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren 
önskar att kommunen anlägger en konstfryst isbana av bandyplansstorlek i 
anslutning till ishallen som nu planeras för i Härryda. I dagsläget saknas en 
större isbana i kommunen och förslagsställaren menar därför att 
investeringen kan stärka det lokala friluftslivet.  
 
Förvaltningens samlade bedömning är att medborgarförslaget bör avslås. 
För närvarande arbetar förvaltningen med detaljplan för Assmundtorp 2:9 
m.fl. som syftar till att undersöka möjligheterna att etablera en ny 
kommunal ishall och idrottshall, kontor, hotell, parkeringshus m.m. i 
Härryda. Att undersöka möjligheterna att etablera en bandybana ingår inte i 
planuppdraget. Det har heller inte varken under tidigare utredningsarbete 
eller pågående detaljplaneprocess framkommit att det finns ett uttalat 
intresse från föreningslivet för en konstfrusen bandybana i området. 
 
Det finns ett stort intresse för allmänhetens åkning i kommunen. När den 
nya ishallen står färdig kommer tillgången till isbanor för skridskoåkning 
förbättras genom utökningen med en ytterligare isrink.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse den 8 februari 2023 
 Medborgarförslag om isbana/bandybana i Härryda 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2022 § 63 att remittera ett 
medborgarförslag om att anlägga en isbana i Härryda till kommunstyrelsen 
och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren 
önskar att kommunen anlägger en konstfryst isbana av bandyplansstorlek i 
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anslutning till ishallen som nu planeras för i Härryda. I dagsläget saknas en 
större isbana i kommunen och förslagsställaren menar därför att 
investeringen kan stärka det lokala friluftslivet.  
 
En bandyplan utgörs av en isbana om 4050–7150 m2 (45-65m x 90-110m) 
och är betydligt större än isrinkar för ishockey och konståkning som i regel 
är 30 meter breda och 60 meter långa.    
 
Utredning av en ny ishall i kommunen 
Med bakgrund av att nuvarande ishall i Landvetter har uppnått sin tekniska 
livslängd och behöver ersättas beslutade kommunstyrelsen den 6 februari 
2020 § 53 att bevilja startbesked för utredning av en ny ishall i kommunen. 
Utredningen skulle omfatta en behovsanalys, volymstudie, kostnadskalkyl 
och presentera placerings- och utformningsalternativ utifrån verksamhetens 
behov. I utredningen ges tre alternativa förslag på ersättningslokal för 
befintlig ishall, alla med en geografisk placering väster om Härrydaskolan 
och Assmundvallen. Anläggningens ytstorlek, antalet isrinkar och hallar 
samt kalkylerade investerings- och driftkostnader skiljer sig åt mellan de tre 
förslagen.  
 
Under utredningsarbetet samrådde förvaltningen med berörda 
idrottsföreningar i kommunen gällande utformning av ishallen och 
föreningslivets övriga behov. Samtliga deltagande föreningar förordade det 
mer omfattande tredje alternativet bestående av två isrinkar och en 
idrottshall. Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2021 § 132 att ge 
förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med inriktning enligt alternativ tre.  
 
Uppdrag om att ta fram detaljplan för ishall och verksamheter i Härryda  
På fastigheter i anslutning till kommunens mark där den nya kommunala 
ishallen planeras har även privata aktörer ansökt om att utveckla området 
med hotell, kontor och parkeringshus som ska tillgodose framtida 
utveckling för Landvetter flygplats. Efter att kommunstyrelsen den 16 
december 2021 § 448 beslutat att uppdra åt förvaltningen att upprätta en 
detaljplan för Assmundtorp 2:9 m.fl. har ett samlat detaljplanearbete startats 
upp för området. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheterna att 
etablera ishall, idrottshall, kontor, parkeringshus m.m. Detaljplanearbetet är 
i ett tidigt skede och förvaltningen arbetar just nu med olika skissförslag 
enligt inriktningsalternativet för en ny ishall med två isrinkar och en 
idrottshall. En konstfrusen isbana av bandyplansmått ingår inte i 
planuppdraget.  
 
Berörda lokala idrottsföreningar är involverade i planprocessen genom 
avstämningsmöten om arbetet med detaljplanen. Att det finns ett särskilt 
intresse från föreningslivet för en isbana med bandymått i området har inte 
framkommit, varken i dialoger under tidigare utredningsarbete eller i det 
pågående arbetet med detaljplanen. Detaljplanen planeras att ställas ut på 
samråd under det andra kvartalet 2023.  
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Utomhusplaner och ishallar för bandyspel i Göteborgsregionen  
Det har på senare tid börjat planeras och även byggts ett antal nya isbanor 
och hallar avsedda för skridskoåkning och bandyspel runtom i 
Göteborgsregionen. I slutet av 2022 invigdes den nya ishallen vid 
Ruddalens idrottscentrum i Göteborg. Ale kommun har sedan ett antal år 
tillbaka en inomhushall för bandyspel. Åby isstadion i Mölndal stad 
beräknas stå klar hösten 2023 och i Kungälv planeras för en 
multiarenaanläggning istället för en bandyhall.  
 
Gemensamt för samtliga av dessa anläggningar är att bandybanorna är 
väderskyddade inuti en hall med väggar och tak. Det följer också den 
utveckling som bandysporten genomgått under 2000-talet från att tidigare 
enbart varit en idrott som utövats utomhus under en kort vintersäsong.  
 
Förvaltningens bedömning 
Det finns ett stort intresse för allmänhetens åkning i kommunen. 
Förvaltningen bedömer att tillgången till isbanor för skridskoåkning 
kommer att förbättras när den planerade ishallen står färdig.  
 
Förvaltningen arbetar för närvarande med detaljplan för Assmundtorp 2:9 
m.fl. som syftar till att undersöka möjligheterna att etablera en ny 
kommunal ishall och idrottshall, kontor, hotell, parkeringshus m.m. i 
Härryda. En bandybana ingår inte i detta planuppdrag. Det har heller inte 
varken under tidigare utredningsskede eller under planprocessen 
framkommit att det finns ett utpekat intresse från föreningslivet för en 
bandybana i området. Förvaltningen samlade bedömning är därför att 
medborgarförslaget bör avslås.  
 
 
Louise Skålberg  Irmana Cukur  
Samhällsbyggnadschef Administrativ chef
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Inskickat av: Lars Anders Fors
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#63344

Datum
2022-03-27 18:35

Ärendenummer: #63344 | Inskickat av: Lars Anders Fors (signerad) | Datum: 2022-03-27 18:35

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0704565656

 E-postadress
forsanders.hindas@gmail.com

 Telefon
0704565656

 Postnummer och ort
438 54 Hindås

 Adress
MOTIONSVÄGEN 3 A

 För- och efternamn
Lars Anders Fors

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Isbana/bandybana Härryda

Beskriv förslaget
I samband med byggandet av nya ishallen invid Härryda skola så vill jag att det anläggs en konstfryst isbana med bandyplans mått 
65x110 m.
Samordning av anläggningen gör att många innevånare kan ta del av skridskoåkning. Bandysporten är på frammarsch och det 
saknas en isbana i kommunen. Friluftslivet stärks.
Härryda samhälle skulle få ett lyft . Det finns bra bussförbindelser både från väst och öst.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Lars Anders ForsNamn: 
194801166416Person ID: 

2022-03-27 18:35Datum: 
A91DAFF3420E231479FCD37785815476DFFDC6F2Signerad checksumma: 
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