Underlag utredningsbeslut – idrottshallar i Ekholmen,
Linghem, Ekängen, Djurgården och Ljungsbro
Planarbete
I både Ekholmen, Linghem, Ekängen, Djurgården pågår planering för att
möjliggöra exploatering av stadsdelarna med bland annat nya bostäder, skolor,
omsorgsboenden och övrig kommunal service. I Ljungsbro finns i dagsläget
inte någon plan för en ny F-6 skola men utifrån ett idrotts- och
föreningsperspektiv finns ett stort behov av ytterligare en idrottshall.
Budget
Byggnation av nya fullstora idrottshallar innebär både driftskostnader och
investeringskostnader för kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar nämndens driftskostnad för en
fullstor idrottshall till cirka 2500 tkr och investeringskostnaden för en hall till
500 tkr.
Kommunens långsiktiga investeringsplan, lokalförsörjningsplan
Fullstora idrottshallar i Ekholmen, Linghem, Ekängen, Ljungsbro och
Djurgården finns med i kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan.
Egen nämnds mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019 anger bland annat följande:
Trygg och attraktiv kommun
Inkluderande mötesplatser och anläggningar.
Attraktiv kommun
Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål.
Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla.
Tillgängliga mötesplatser och anläggningar.

Andra nämnders/kommunala bolags mål och behov
I samband med byggnation av skolor i de aktuella stadsdelarna har barn- och
ungdomsnämnden ett behov av idrottshallar för idrottsundervisning.
Övriga relevanta styr- och strategidokument
I kommunens idrottspolitiska program – Aktiv hela livet är mötesplatser ett av
fem fokusområden. För att kunna vara fysisk aktiv krävs det platser att vara på.
Tillgång, tillgänglighet och närhet till olika mötesplatser och miljöer för idrott,
motion och fysisk aktivitet är nödvändigt för hälsa och välbefinnande.

Fullstora idrottshallar i de aktuella stadsdelarna finns också med i kultur- och
fritidsnämndens anläggningsstrategi.
Utredningsorganisation
Utredningen kommer att ledas av kultur- och fritidsförvaltningen i samråd med
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt Lejonfastigheter AB.
Tidplan för projektet
I kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan gäller följande preliminära
tider för färdigställande av de nya idrottshallarna:
Djurgården

2024

Ekholmen

2025

Linghem

2026

Ekängen

2026

Ljungsbro

2028

Kommunikationsplan
Kommunikationsplaner för de olika projekten kan bli aktuellt efter eventuella
genomförandebeslut.

