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Kultur- och fritidsnämnden

Samordnad idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad utredningsuppdrag
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
samordnad idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad.
2.

Utredningen ska återrapporteras till kultur- och fritidsnämnden senast
december 2017.

Förslag till kommunstyrelsens beslut
1.
Kultur- och fritidsnämnden medges att utreda förutsättningarna för en
samordnad idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Ärende
Kultur- och fritidsnämnden vill lyfta fram behovet av en samordnad
idrottsanläggning i Linköping. Samordnad idrottsanläggning återfinns även i kulturoch fritidsnämndens lokalförsörjningsplan för 2017-2026 (i lokalförsörjningsplanen
står det multiarena). Kultur- och fritidsnämnden föreslås enligt nya regler få i
uppdrag att utreda förutsättningarna för en samordnad idrottsanläggning för
inomhusidrotter med nationell, regionalt och lokalt fokus. Enligt Översiktsplan för
staden Linköping (ÖP Linköping) bör Stångebro vara huvudplatsen för regionala
anläggningar, då området ligger i anslutning till E4 och till det nya resecentrumet.
Stångebroområdet är enligt detaljplan för Kallerstad även formellt planlagd för
idrottsändamål, har karaktär av sportfält, används till och från till olika
utomhusevenemang samt har goda möjligheter till markparkering. En ytterligare
fördel med att placera en sådan idrottsanläggning vid Stångebro/Kallerstad är att
behovet av idrottsanläggning i västra delarna av Linköping kan tillgodoses.
Förutom ett nationell, regionalt och lokalt fokus föreslås utredningsuppdraget
innehålla följande:



Placering i Stångebro/Kallerstad
Behovsinventering av olika idrotter
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Samverkan och samarbetsformer med kommunala förvaltningar, som
Utbildningsförvaltningen och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
samt andra kommunala verksamheter



Samverkan och samarbetsformer med föreningslivet och andra
samarbetsparter




Anläggningens storlek och innehåll
Synergieffekter – avser både omgivande anläggningar och markområden,
som idrottsanläggningen inre lokalytor

 Kostnader och finansiering
 Tidplan
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Samordnad idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad – utredningsuppdrag
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Ekonomiska konsekvenser
Utredningen finansiering inom kultur- och fritidsnämndens budgetram.
Kultur- och fritidsnämnden har inga förutsättningar att inom befintlig budgetram
finansiera hyra och drift av en samordnad idrottsanläggning. Eventuellt äskande om
utökad ram för samordnad idrottsanläggning hanteras i kommande budgetprocesser.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens viktigaste mål för 2016-2017 är:
En attraktiv stad
Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings identitet
som attraktiv kommun.
En hälsosam stad
Linköpings kultur- idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor har
förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En kreativ stad
Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur- idrotts- och fritidsliv med
möjlighet till eget skapande.
Samråd
Samråd har skett med ekonomichefen för kultur- och fritidsförvaltningen som
samtycker till förslag till beslut.
Samråd har skett med kommunens lokalstrateg som poängterar vikten av att
samordna behovsinventeringen med barn- och ungdomsnämnden samt med
bildningsnämnden.
Samråd har skett med ekonomidirektören som gör bedömningen att hanteringen av
förvaltningens utredningsförslag överensstämmer med gällande regelverk avseende
investeringar och förhyrningar utanför planperioden. Ekonomidirektören vill dock
särskilt uppmärksamma att för kommunens samlade investerings- och lokalplan för
2017-2026 finns en differens om 570 mnkr vid periodens slut. Det ekonomiska
utrymmet innebär att lokalerna i framtiden behöver nyttjas effektivare.
Uppföljning och utvärdering
Återrapportering av utredningen sker till kultur- och fritidsnämnden senast december
2017.
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