Protokollsutdrag
Kultur- och fritidsnämnden

§ 51

2022-05-19

Utveckling och byggnation av anläggningar,
genomförandebeslut

Dnr KOF 2022-105
Kultur- och fritidsnämndens beslut
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.
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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.
13. Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att återkomma till kulturoch 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. 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
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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.
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.
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
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.
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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.
Yttranden
Inger Sjöge (M) yttrar sig och meddelar att det saknas text om servicebyggnad
i Lambohov gällande beslutspunkten 10.
Mötet ajouneras från kl. 10.15-10.25
Yrkanden
Gustaf Appelberg (L) yrkar på att lägga till en beslutspunkt efter beslutspunkt
13 som lyder:
”Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen en utökad budgetram
för 2023 om 700 000 kronor avseende hyreskostnad till servicebyggnad i
Lambohov.”
Niklas Nåbo (S), Elisabeth Gustafsson (S), Mats Johansson (S), Pether Nordin
(MP) yrkar på att punkterna 1, 2, och 3 beslutas om idag och att punkterna 4-13
återremitteras.
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Gustaf Appelberg (L), Agneta Lantz (M) och Eje Svensson (C), Yvonne Svalin
(KD) yrkar på att ärendet avgörs idag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer först proposition på Niklas Nåbos (S) med fleras yrkande
om att punkterna 1, 2, och 3 beslutas om idag och att punkterna 4-13
återremitteras mot Gustaf Appelbergs (L) med fleras yrkande om att avgöra
ärendet idag och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendet i sin
helhet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordförande proposition på samtliga beslutspunkter 1-13 och
finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Kultur- och
fritidsförvaltningens förslag. Slutligen ställer ordförande proposition på Gustaf
Appelberg (L) tilläggsyrkande om att lägga till en beslutspunkt efter
beslutspunkt 13 med lydelsen:”Kultur- och fritidsnämnden begär hos
kommunstyrelsen en utökad budgetram för 2023 om 700 000 kronor avseende
hyreskostnad till servicebyggnad i Lambohov.” och finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt densamma.
Protokollsanteckningar
Niklas Nåbo (S), Elisabeth Gustafsson (S) Mats Johansson (S) och Pether
Nordin (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
S+MP har idag yrkat på att beslutspunkterna 1-3 som berör baden ska avgöras
under dagens nämnd då badsäsongen står för dörren. Vi ville dock att ärendets
beslutspunkter i övrigt skulle återremitteras för att få fram ett bättre
beslutsunderlag då det under sittande möte framkommit flera oklarheter kring
hur beslutet ska kunna verkställas. Bl a har oklarheter kring arrendet av marken
för ny konstgräsanläggning i Lambohov framkommit under sittande nämnd.
När nu beslutet ändå blivit fattat vill vi tillägga följande:
Vi är glada för att M, KD, C och L nu äntligen tillskjuter större medel för att
tillgodose några av de behov som vi under mandatperioden påpekat finns. Det
är med det sagt ett mycket glädjande beslut. Vi har dock en del kritik vi vill
framföra kopplat till beslutet och hur det genomförs.
Den styrande majoriteten har under mandatperioden sparat stora resurser på
Kultur- och fritidsnämnden. Vi i oppositionen har vid ett flertal tillfällen lagt
konkreta förslag om satsningar där föreningar och medborgare påtalat stora
behov, senast förra nämnden påtalade vi behovet av att satsa mer på
trygghetsskapande åtgärder i Skäggetorp, Ryd och Berga. Dessa förslag har
återkommande fått kalla handen med motiveringen att inga pengar finns.
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Därför blir det märkligt att höra kommunstyrelsens ordförande moderaten
Niklas Borg i Corren konstatera att ”Nu när vi ser att det finns ekonomiskt
utrymme” så kan vi satsa pengar. Linköpings kommun har haft ekonomiskt
utrymme under hela denna mandatperiod. Överskotten i den kommunala
ekonomin har varit stora: 2019 645 miljoner, 2020 565 miljoner, 2021 995
miljoner. Trots dessa stora överskott har man inte satsat pengar på att bygga
bort bristen på fullstora hallar och lösa andra behov som finns på
anläggningssidan. Istället har det snålats samtidigt som befolkningen ökar.
Vi är också kritiska till hur det här beslutet genomförs. Det har inte tagits upp
för diskussion som brukligt är på ett förevarande presidium. Vi i oppositionen
har alltså inte fått någon information om vad som varit på gång förrän strax
innan beslutet ska tas. Det är i demokratisk mening illa skött. Vi tror på att
söka samförstånd och samla så många som möjligt bakom de beslut vi ska
fatta, och det inkluderar förstås vägen fram till beslutet.
Vi deltar alltså i dagens beslut, samtidigt är vi kritiska till vad vi inte fattar
beslut om idag. Ser vi på hur den borgerliga majoriteten valt att prioritera
resurserna ser vi att de stadsdelar där behoven av mer fritidsaktiviteter är störst
faktiskt får minst. Ekängen, med sina dryga 2000 invånare, har av nämnden
redan fått en renoverad mindre fotbollsplan, en ny fullstor konstgräsplan med
belysning och tillhörande servicebyggnad. Nu får de också en ny fullstor 11mannaplan med naturgräs.
I december fattade nämnden, efter ett initiativ från oss, beslut om att satsa
pengar på Karle IFs anläggning i Ryd. Beslutet var att förvaltningen skulle
återkomma till nämnden under våren med ett förslag till åtgärder. Trots detta
beslut finns inte Karle IFs anläggning med i dagens förslag till beslut och våren
får väl anses vara slut i och med maj månads utgång.
Idag tränar pojkar och flickor i Ryd på en gammal ojämn äng, utan belysning
och utan en vettig föreningslokal i nära anslutning till träningsplatsen. Vill vi
på allvar bygga trygghet i Linköpings kommun måste vi satsa på att förbättra
möjligheterna till fritidsaktiviteter i stadsdelar som exempelvis Ryd, det tjänar
också Ekängsborna på. Vår fråga blir därför: När får Karle IF en bättre
anläggning?
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Utveckling av anläggningar för idrott, bad och rekreation genomförandebeslut, 2022-05-16

__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

6 (7)

Protokollsutdrag
Kultur- och fritidsnämnden

2022-05-19

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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