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Dnr NTN 2020/270

Natur- och trafiknämnden

Medborgarförslag - Anlägg Eknäs padelcenter i
kommunal regi
Inkom den 27 oktober 2020
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden avslår förslaget att anlägga padelbanor i kommunal regi på
befintlig grusplan. Kommunen behöver prioritera befintliga anläggningstyper och flera
privata aktörer erbjuder redan tjänsten.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att det bör anläggas ett padelcenter med tre banor samt klubbhus
och läktare på kommunal mark i Eknäs.
Kommunen behöver fokusera på sitt uppdrag att bibehålla och utveckla befintliga
anläggningar för exempelvis fotboll, tennis och basket. Det finns emellertid många
privata intressenter som har identifierat att det finns en efterfrågan på banor och inom
kommunen finns redan flera padelhallar, och fler är på gång, där spel kan ske året runt.
Anläggning och underhåll av padelbanor är relativt kostsamma då de består av konstgräs
och glasväggar i härdat och laminerat glas.
Förslagen i medborgarförslaget
Medborgarförslag om att det bör anläggas ett padelcenter med tre banor med läktare
samt klubbhus i Eknäs. Enligt förslagslämnaren är padel en snabbt växande sport för alla
åldrar och det skulle vara önskvärt med banor som drivs i kommunal regi. Platsen för
förslaget är en bollplan i grus för fotboll och basket.
Enhetens utredning och bedömning
Kommunen behöver fokusera på sitt uppdrag att bibehålla och utveckla befintliga
anläggningar för exempelvis fotboll, tennis och basket. Det finns emellertid många
privata intressenter som har identifierat att det finns en efterfrågan på banor och inom
kommunen finns redan flera padelhallar, och fler är på gång, där spel kan ske året runt.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Anläggning och underhåll av padelbanor är relativt kostsamma då de består av konstgräs
och glasväggar i härdat och laminerat glas. På det tillkommer kostnaden för klubbhus
och läktare.
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Konsekvenser för barn
Kommunen har flera tennisplaner som är öppna för allmänheten och de privata
padelbanorna är bokningsbara för spel i alla åldrar. En del tennisklubbar erbjuder nu
också sina medlemmar möjlighet att spela padel.
Handlingar i ärendet
Bilaga 1 Medborgarförslaget

Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör

Charlotte Svedlund
Parkingenjör
Enheten för drift offentlig utemiljö

