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§ 38 Svar på medborgarförslag – Ploga banor på 
isen vid Skillingeudd 
Diarienummer KS 2019/31 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Elin Bergström har skickats in ett medborgarförslag om att kommunen 
plogar upp två banor vid Skillingeuddbadet på vintern när isen håller. Dels 
en bana som är som en längre sträcka som man kan åka runt och dels ett 
område som barn och vuxna kan spela hockey på. Då kan medborgarna 
komma ut och röra på sig genom att åka skridskor eller spark. Det skulle 
även vara bra om man kunde använda huset vid badet som en värmestuga 
där man kunde äta sin matsäck och värma sig.  
Det finns redan grillmöjligheter och det skulle vara roligt om 
kommuninvånarna får ytterligare en mötesplats som bjuder in till rörelse. 
KKTAB tycker att detta är en god idé, men att bolaget inte kan hantera 
denna typ av arbeten. Detta beror på att vid arbete på islagt vatten krävs det 
mycket förarbete samt kontroll av isen, upprättande av anpassat 
arbetsmiljöplan, upprättande av en borrplan i det gällande området på isen, 
samt mätningar av isen tjocklek 3 gånger per vecka. Investeringar för att 
maskiner som skall utföra arbete är godkänt och certifierad för arbete på 
islagda vatten. 1 arbetsledare samt 2 anställde måste vara representerat 
under varje arbetsmoment, särskilt godkända arbets-/skyddskläder för denna 
typ av arbeten. Fordon som nyttjas på islagt vatten måste utrustas med 
säkerhetsutrustning för att vara godkänt.  
Detta kommer att innebära en investeringskostnad för maskiner och 
utrustning på ca 225 000 kr samt en årlig driftskostnad per säsong (nov-
mars) på ca 175 000 kr. Orsaken till detta är att det ställs helt andra krav när 
ett bolag ska hantera slika arbeten än om en förening gör detta. 
Kommunstyrelsen har gett kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att 
undersöka om någon förening kan ta på sig detta ansvar. Återrapportering 
sker till kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
KF 2019-04-08 § 29 Medborgarförslag - Gör banor på isen vid 
Skillingeuddsbadet 

Skickas till 
Elin Bergström 
KKTAB 
Kultur och fritid 
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