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§ 177 Utveckling och byggnation av anläggningar för
idrott, bad och rekreation - genomförandebeslut
Dnr KS 2022-365
Kommunstyrelsens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad budgetram om 1 000 000 kr
för investeringsbidrag till Himnabadets stödförening för år 2022 som
finansieras med kommunstyrelsens resursmedel.
2. Kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad budgetram om 1 000 000 kr
för investeringsbidrag till föreningen Valkebobadet för år 2022 som
finansieras med kommunstyrelsens resursmedel.
3. Kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad budgetram om 500 000 kr
för investeringsbidrag till Glyttingebadets vänner för år 2022 som
finansieras med kommunstyrelsens resursmedel.
4. Kultur- och fritidsnämnden föreslås beviljas utökad investeringsram för
år 2022 om 2 000 000 kr för anläggande av konstgräs på
Tallbodavallen som finansieras med kommunens likviditet,
tillkommande kapitaltjänstkostnad för anläggande av konstgräs på
Tallbodavallen med 250 000 kr per år för 2023 och framåt överlämnas
till kommunstyrelsens budgetberedning att finansiera.
5. Kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad budgetram om 250 000 kr
för 2022 för ökad hyreskostnad (plattsättning och asfaltering)
avseende ny serviceanläggning i Ekängen som finansieras med
kommunstyrelsens resursmedel. För 2023 och framåt överlämnas den
ökade hyreskostnaden till kommunstyrelsens budgetberedning att
finansiera.
6. Kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad budgetram om 500 000 kr
för 2022 avseende projekterings- och utredningskostnader som
finansieras med kommunstyrelsens resursmedel.
7. Kultur- och fritidsnämndens förslag till utökad investeringsram för
2023 och utökade budgetramar för att finansiera tillkommande
kapitaltjänstkostnad, hyreskostnad samt projekterings- och
utredningskostnader för 2023 och framåt överlämnas till
kommunstyrelsens budgetberedning att finansiera.
8. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att återkomma
till kommunstyrelsen med uppföljning efter respektive
anläggningsprojekts slutförande.
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Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad investeringsram för år 2022 om
2 000 000 kr för anläggande av konstgräs på Tallbodavallen som
finansieras med kommunens likviditet.
Reservationer
Maria Moraes (MP) reserverar sig mot beslutet.
Elias Aguirre (S) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftlig
reservation:
"Vi socialdemokrater står bakom förslagen om satsningar från kultur- och
fritidsförvaltningen. Trots att det framkommit en del oklarheter kring vissa av
de berörda investeringarna då ärendet behandlades i kultur- och fritidsnämnden
är det viktigt för oss att detta ärende inte försenas. Tvärtom är den saktfärdighet
och ovilja till att lyssna på föreningslivets behov, som den borgerliga alliansen
i Linköping haft sedan valet 2018, försening nog. Vi är däremot kritiska till att
flera viktiga investeringar saknas i förslaget. Kultur- och fritidsnämnden
beslutade i december att utreda Karle IF:s behov av bättre anläggning på
Solhaga i Ryd. Där spelar pojkar och flickor från Ryd på en ojämn gammal äng
utan belysning. Trots att nämnden alltså själv fattat detta beslut, och att det
skulle tas upp till nämnden under våren, fanns det inte med i den nuvarande
satsningen. LBK Gottfridsberg har länge klagat på sin anläggning på
Lingvallen som har stora renoveringsbehov. I lördagens Corren kunde vi läsa
en berättigad kritik från föreningen som känner sig nonchalerade av
kommunen. Hemgårdarnas BK, i Skäggetorp, har under en lång tid påtalat
behovet av att rusta upp sin anläggning Lycketorps Idrottsplats. Trots att
klubben själva satsat över 800 000 kronor på att rusta anläggningen det senaste
året saknas idag belysning av planerna och ett fungerande staket. Samtidigt står
delar av byggnaderna, ägda av kommunen, och förfaller. Vi ser det som djupt
problematiskt att dessa föreningars behov, som de påtalat länge, helt förbisetts
när det borgerliga styret gör satsningar på annat håll. I grund och botten
handlar det om att ge alla linköpingsbor jämlika och goda möjligheter till idrott
och rörelse."
Ärende
Linköping kommuns idrottspolitiska program Aktiv hela livet beskriver hur
kommunen ska skapa förutsättningar för Linköpingsborna att vara aktiva
genom hela livet. Det idrottspolitiska programmet Aktiv hela livet är
vägledande för kommunens idrottsutvecklingsarbete. Att skapa möjligheter och
förutsättningar för Linköpingsborna att vara aktiva genom hela livet
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tillsammans med ett strategiskt arbete med jämställdhet och inkludering ska
genomsyra kommunens arbete med idrottsutveckling.
Programmet har fem fokusområden, där ett av områdena är mötesplatser för
aktivitet. För att kunna vara fysiskt aktiv krävs det platser att vara på. Tillgång,
tillgänglighet och närhet till olika mötesplatser och miljöer för idrott och fysisk
aktivitet är av stor betydelse för Linköpingsbornas hälsa och välbefinnande och
en förutsättning för att kunna vara fysiskt aktiv.
Linköping växer vilket skapar konkurrens om mark för idrott, motion och
rekreation. Idrottsanläggningar och andra miljöer för fysisk aktivitet är en
nödvändig förutsättning för idrott i såväl organiserad som icke- organiserad
form. Idag är det ett faktum, understött av evidensbaserad forskning, att
förekomsten av ett rikt och tillgängligt utbud av idrottsanläggningar och andra
fysiska aktivitetsmiljöer främjar fysisk aktivitet hos människor, och därmed
även folkhälsan.
Mot bakgrund av detta föreslås följande satsningar på anläggningar för idrott,
bad och motion:








Investeringsbidrag till tre föreningar samt ansvar för drift och
skötsel av tempererade bad.
Förädla en befintlig grusplan till en konstgräsplan i Tallboda.
Ny 11 mot 11 konstgräsanläggning på Skarpans IP i Berga.
Ny naturgräsplan i Ekängen.
Upprustning av utemiljö på idrottsanläggningen i Ekängen.
Ny 11 mot 11 konstgräsanläggning och servicebyggnad
(omklädningsrum) i Lambohov.
Upprustning av Ryd motionscentrum (upprustning motionsspår,
ny belysning och nytt utegym).

För att kunna genomföra dessa anläggningsprojekt föreslås kommunstyrelsen
bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag på totalt 30 800 000 kr i
investeringsmedel samt 5 800 000 per år för att finansiera hyra, drift och
kapitaltjänstkostnad. Dessa kostnader baseras på prisnivåer från 2021, då
förvaltningen saknar prisnivåer för 2022. Det finns risk för kostnadsökningar,
vilka i dagsläget är svåra att uppskatta. Det är därför viktigt att eventuella
kostnadsökningar beaktas i kommande års budgetarbete.
En ytterligare förutsättning för att kunna genomföra dessa anläggningsprojekt
är att kultur- och fritidsnämnden får en utökad ram för utrednings- och
projekteringskostnader för 2022 och 2023.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-05-19 § 51

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

3 (7)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2022-05-24

1. Himnabadets stödförening beviljas 1 000 000 kr i engångsbidrag
2022 för investeringar i anläggning under förutsättning att
kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad budgetram.
2. Föreningen Valkebobadet beviljas 1 000 000 kr i engångsbidrag
2022 för investeringar i anläggning under förutsättning att
kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad budgetram.
3. Glyttingebadets vänner beviljas 500 000 kr i engångsbidrag
2022 för investeringar i anläggning under förutsättning att
kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad budgetram.
4. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen
utökad investeringsram för år 2022 om 2 000 000 kr samt
utökad budgetram med 250 000 kr per år för 2023 och framåt
för kapitaltjänstkostnad för anläggande av konstgräs på
Tallbodavallen.
5. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen
utökad budgetram för år 2022 och framåt om 250 000 kr för
ökad hyreskostnad (plattsättning och asfaltering) för
servicebyggnad i Ekängen.
6. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen
utökad budgetram för år 2022 om 500 000 kr för
projekteringskostnader och utredningar.
7. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen
utökad budgetram för år 2023 om 1 000 000 kr för
projekteringskostnader och utredningar.
8. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen
utökad investeringsram för år 2023 om 7 300 000 kr samt
utökad budgetram med 700 000 kr för kapitaltjänstkostnad och
drift för byggnation av ny konstgräsanläggning på Skarpan i
Berga.
9. Kultur och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen
utökad investeringsram för år 2023 om 6 000 000 kr samt
utökad budgetram med 800 000 kr för kapitaltjänstkostnad och
drift för byggnation av ny naturgräsanläggning i Ekängen.
10. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen
utökad investeringsram för år 2023 om 7 500 000 kr samt
utökad budgetram med 800 000 kr för kapitaltjänstkostnad och
drift för byggnation av ny konstgräsanläggning i Lambohov.
11. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen
utökad investeringsram för år 2023 om 500 000 kr för rivning
av servicebyggnad i Lambohov.
12. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen
utökad investeringsram för år 2023 om 7 500 000 kr samt
utökad budgetram med 800 000 kr per år för
kapitaltjänstkostnad och drift för utveckling av
Ryd motionscentrum.
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13. Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att återkomma till
kultur och fritidsnämnden med uppföljning efter respektive
anläggningsprojekts slutförande.
14. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen en
utökad budgetram för 2023 om 700 000 kronor avseende
hyreskostnad till servicebyggnad i Lambohov.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad budgetram om 1
000 000 kr för investeringsbidrag till Himnabadets stödförening
för år 2022 som finansieras med kommunstyrelsens
resursmedel.
Kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad budgetram om 1
000 000 kr för investeringsbidrag till föreningen Valkebobadet
för år 2022 som finansieras med kommunstyrelsens
resursmedel.
Kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad budgetram om 500
000 kr för investeringsbidrag till Glyttingebadets vänner för år
2022 som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås beviljas utökad
investeringsram för år 2022 om 2 000 000 kr för anläggande av
konstgräs på Tallbodavallen som finansieras med kommunens
likviditet, tillkommande kapitaltjänstkostnad för anläggande av
konstgräs på Tallbodavallen med 250 000 kr per år för 2023
och framåt överlämnas till kommunstyrelsens budgetberedning
att finansiera.
Kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad budgetram om 250
000 kr för 2022 för ökad hyreskostnad (plattsättning och
asfaltering) avseende ny serviceanläggning i Ekängen som
finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. För 2023 och
framåt överlämnas den ökade hyreskostnaden
till kommunstyrelsens budgetberedning att finansiera.
Kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad budgetram om 500
000 kr för 2022 avseende projekterings- och
utredningskostnader som finansieras med kommunstyrelsens
resursmedel.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till utökad investeringsram
för 2023 och utökade budgetramar för att finansiera
tillkommande kapitaltjänstkostnad, hyreskostnad samt
projekterings- och utredningskostnader för 2023 och
framåt överlämnas till kommunstyrelsens budgetberedning att
finansiera.
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att återkomma
till kommunstyrelsen med uppföljning efter respektive
anläggningsprojekts slutförande.
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Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad investeringsram för
år 2022 om 2 000 000 kr för anläggande av konstgräs på
Tallbodavallen som finansieras med kommunens likviditet.
Yrkanden
Elias Aguirre (S) yrkar på tillägg av ytterligare tre beslutspunkter:
- Att kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad ram för år 2022 om 2 000 000
kronor för upprustning av Lycketorps Idrottsplats, inklusive uppsättning av
belysning, som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel, tillkommande
kostnad för upprustning av Lycketorps Idrottsplats för 2023 och framåt
överlämnas till kommunstyrelsens budgetberedning att finansiera.
- Att kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad ram för år 2022 om 2 000 000
kronor för upprustning av Lingvallens fotbollsplaner som finansieras med
kommunstyrelsens resursmedel, tillkommande kostnad för upprustning av
Lingvallens fotbollsplaner för 2023 och framåt överlämnas till
kommunstyrelsens budgetberedning att finansiera.
- Att kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad ram för år 2022 om 2 000 000
kronor för upprustning av Solhaga i Ryd som finansieras med
kommunstyrelsens resursmedel, tillkommande kostnad för upprustning av
Solhaga i Ryd för 2023 och framåt överlämnas till kommunstyrelsens
budgetberedning att finansiera.
Niklas Borg (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut.
Niklas Borg (M) yrkar avslag på Elias Aguirre (S) tilläggsyrkande.
Maria Moraes (MP) yrkar bifall till Elias Aguirres (S) tilläggsyrkande.
Denisé Cassel (KD) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag till
beslut.
Chris Dahlqvist (SD) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag till
beslut.
Chris Dahlqvist (SD) yrkar avslag på Elias Aguirre (S) tilläggsyrkande.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kultur- och fritidsnämndens förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt densamma.
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Ordföranden ställer proposition på Niklas Borgs (M) med fleras avslags
yrkande på Elias Aguirres (S) med fleras tilläggsyrkande mot Elias Aguirres
(S) med fleras tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Niklas Borgs (M) med fleras avslagsyrkande.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsparagraf kultur- och fritidsnämnden, 2022-05-19 § 51
Tjänsteskrivelse – Utveckling av anläggningar för idrott, bad och rekreation genomförandebeslut, 2022-05-16

__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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