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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Averhed

2021-05-27

Dnr KOF 2021-132

Kultur- och fritidsnämnden

Nytt omklädningsrum/servicebyggnad i Ekängen genomförandebeslut
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att beställa byggnation av en
omklädningsrums- och servicebyggnad i anslutning till konstgräsplanen i
Ekängen.
2. Kostnaden för anläggningen ska inrymmas inom kultur- och fritidsnämndens budgeterade ram för idrottsanläggningar.
3. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och
fritidsnämnden med uppföljning när anläggningen är klar.
Ärende
I juni 2019 färdigställdes en ny konstgräsplan i Ekängen. Den efterlängtade
konstgräsplanen har möjliggjort för föreningslivet i Ekängen att bedriva
fotbollsverksamhet nästintill året runt. Konstgräsplanen bokas även av andra
föreningar för framförallt matchspel.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Sedan konstgräsplanen färdigställdes har föreningslivet som nyttjar
konstgräsplanen efterfrågat möjligheter att byta om i samband med match och
träning. Det saknas idag möjligheter för omklädning i anslutning till
anläggningen. Föreningarna har vid vissa tillfällen kunnat boka
omklädningsrum i närliggande skola men ofta är dessa bokade för
verksamheten som bedrivs i skolans idrottshall. Utöver tillgång till
omklädningsrum saknas också toalett och förråd på anläggningen.
För att göra anläggningen komplett föreslås anläggningen kompletteras med en
byggnad som möjliggör både omklädningsrum, toaletter, förråd, kiosk och
samlingsrum. Byggnation av en omklädnings- och servicebyggnad i Ekängen
finns med i kultur- och fritidsnämndens budget för 2020 med plan för 20212023.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen
att beställa byggnation av omklädningsrums- och servicebyggnad i anslutning
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till Ekängens konstgräsplan. Kostnaden ska inrymmas inom kultur- och
fritidsnämnden budget för idrottsanläggningar.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Nytt omklädningsrum/servicebyggnad i Ekängen - genomförandebeslut,
2021-05-27
Bilaga – Underlag genomförandebeslut – nytt omklädningsrum/servicebyggnad i Ekängen
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Ekonomiska konsekvenser
En ny omklädnings- och servicebyggnad i Ekängen innebär en hyreskostnad
för kultur- och fritidsnämnden. Hyreskostnaden bedöms rymmas inom kulturoch fritidsnämndens budget från 2021 och framåt. Kostnader för drift
finansieras genom de intäkter anläggningen inbringar.
Kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar den totala hyreskostnaden till cirka
750 000 kr per år. De krav på kostnadsdämpande åtgärder som återfinns i
budget 2021 för kultur- och fritidsnämnden ställer krav på prioriteringar kring
framtida projekt och planerade anläggningar. Detta innebär att en omklädningsoch servicebyggnad i Ekängen behöver ställas mot andra framtida satsningar på
anläggningssidan.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2020 anger bland annat följande:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv
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. Kommuninvånare 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,
byggnation och drift av nya anläggningar.
Samråd
Samråd har också skett med Kultur- och fritidsförvaltningens ekonomichef
som inte har något att erinra.
Uppföljning och utvärdering
Kultur- och fritidsförvaltningen återkommer till kultur- och fritidsnämnden
med uppföljning när anläggningen är klar.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL 19 § har genomförts 2021-06-01.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

