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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Averhed

2021-11-24

Dnr KOF 2021-217

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på nämndinitiativ (S) - Nytt klubbhus för Karle IF nu!
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Nämndinitiativet besvaras med att Kultur- och fritidsdirektören får i
uppdrag att ta fram förslag på utveckling av fotbollsverksamheten i Ryd
Solhaga.
2. Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att återkomma med förslag under
våren 2022.
Ärende
Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden inkom i november 2021 med
ett nämndinitiativ: Nämndinitiativ (S) - Nytt klubbhus för Karle IF nu.
Bakgrunden till nämndinitiativet är att det idag, enligt initiativtagarna, saknas
bra förutsättningar för föreningslivet som nyttjar fotbollsplanerna i Ryd
Solhaga. Nämndinitiativet föreslår nytt klubbhus med omklädningsrum,
upprutsning/renovering av fotbollsplanerna samt belysning på en av planerna.
Nämndinitiativet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i
maj 2021 (2021-10-28 § 66). Kultur- och fritidsnämnden beslutade att uppdra
till kultur- och fritidsdirektören att bereda ärendet och återkomma till kulturoch fritidnämnden med förslag till beslut.
Nämndinitiativet besvaras med att Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag
att ta fram förslag på utveckling av fotbollsverksamheten i Ryd Solhaga.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Svar på nämndinitiativ (S) – Nytt klubbhus för Karle IF nu!
Bilaga: Nämndinitiativ (S) - Nytt klubbhus för Karle IF nu!
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Yttrande
Ryd Solhaga ligger centralt i stadsdelen Ryd i anslutning till Rydskolan.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för Rydshallen och de tre närliggande
fotbollsplanerna. I området finns även en aktivitetspark som hanteras av Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen.
A-planen på Solhaga är den plan som oftast används för matcher. I Kultur- och
fritidsnämndens skötselinstruktioner (del av driftsavtalet) är planen en klass 2
vilket innebär att planen ska fungera som match- och träningsplan av god
standard. B- och C- planen är klass 3 vilket innebär att planen ska fungera som
match- och träningsplan av medelgod standard.
Bokningsfrekvensen är relativt låg på planerna, under åren 2018 och 2019
bokades planen cirka 100 timmar per år. Det är främst två föreningar som
bokar planerna – Karle IF och AC Studenterna. Kostnaden för att boka Aplanen på Ryd Solhaga är 80 kr/h, B och C-planerna kostar 70 kr/h. Kultur- och
fritidsförvaltningens driftentreprenör har signalerat att planerna i viss
utsträckning används för organiserad föreningsverksamhet utan att bokas. Det
ställer till det för driftsorganisationen
om planerna inte bokas då de inte vet
om och hur planerna ska linjeras och
det blir svårt att planera skötsel.
Det saknas omklädningsrum som är
dedikerade för att serva
A-plan
fotbollsverksamheten på Ryd
Solhaga. Däremot finns det möjlighet
att boka omklädningsrum i
närliggande Rydshallen för 60 kr/h.
Under fotbollssäsongen finns det god tillgång till omklädningsrum i
Rydshallen. Från omklädningsrummen till A-planen är det cirka 100 meter.

B och C-plan

Då planerna i första hand bokas på den ljusa tiden på året finns det ingen
belysning. Det är få naturgräsplaner i Linköping som har belysning. Föreningar
som bedriver verksamhet under höst och vinter bokar istället tider på
kommunens konstgräsplaner.
Kommunfullmäktige beslutade, 2015-11-24 § 483, om budget för 2016-2017
med plan för 2018-2019. Kultur- och fritidsnämnden fick utökad ram för ett
flertal olika projekt. Bland annat fick nämnden en utökad ram för hyra och drift
av en ny byggnad vid Ryd Solhaga som skulle inrymma omklädningsrum och
kansli för föreningsverksamhet i Ryd.
Kultur- och fritidsförvaltningen påbörjade ett arbete med planering och
utredning för en ny servicebyggnad på Ryd Solhaga. Under arbetets gång
upplevde Kultur- och fritidsförvaltningen ett minskat intresse där dialogen med
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föreningslivet och verksamheten på Ryd Solhaga avstannade. Likaså minskade
antal bokningar markant och var under en period endast ett fåtal.
Först under 2019 uppvaktades Kultur- och fritidsförvaltningen av den mest
aktiva föreningen i området, Karle IF, som undrade varför det fortfarande inte
finns någon servicebyggnad på Ryd Solhaga. Med hjälp av Lejonfastigheter
påbörjades ett arbete med att bygga upp tillfälliga lokaler i väntan på en
eventuell permanent lösning. Denna paviljong stod klar under 2021 och
innehåller ett större mötesrum med pentry, förråd, kontor och WC, både ut- och
invändigt. Den sammanlagda ytan är 98 kvm. Därutöver har en container ställts
upp för att rymma material och utrustning.
Nämndinitiativet besvaras med att Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag
att ta fram förslag på utveckling av fotbollsverksamheten i Ryd Solhaga.
Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att återkomma med förslag under
våren 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Att ta fram förslag på utveckling av Ryd Solhaga innebär inga kostnader för
kultur- och fritidsnämnden. Om det framöver beslutas om utveckling av
området kommer det att påverka nämndens internbudget.
Kommunala mål
De kommunövergripande målen och kultur- och fritidsnämndens mål för 2021
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.
Jämställdhet
Jämställdhet handlar om att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och
rättigheter att forma samhället och sina egna liv och förutsätter en jämn
fördelning av makt och inflytande. Inom idrottsrörelsen ska alla ha rätt att vara
med som utövare och kön ska inte utgöra någon begränsning.
Jämställdhet ska genomsyra idrotten. Medborgare ska utifrån behov och
intressen ha likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och motion.
Tillgänglighet, bemötande och kunskaper om pojkars och flickors olika
förutsättningar beaktas alltid i befintliga anläggningar och i projektering och
byggnation av nya anläggningar.
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Samråd
Samråd har skett med kultur- och fritidsförvaltningens ekonomichef som inte
har något att erinra.
Uppföljning och utvärdering
Kultur- och fritidsförvaltningen återkommer med förslag till kultur- och
fritidsnämnden under våren 2022.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2021-11-30.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

