Underlag inriktningsbeslut – motionsspår Ekängen
Översiktsplan
Det nya motionsspåret planeras att anläggas vid Tvärskogs Udde i Ekängen.
Marken ägs av Statens Fastighetsverk som ställer sig positiva till ett
motionsspår. Det pågår diskussioner om att Linköpings kommun ska förvärva
marken. I översiktsplan för Ekängen är området utpekat som ett frilufts- och
rekreationsområde.
Budget
Kommunens långsiktiga investeringsplan, lokalförsörjningsplan
Ett motionsspår i Ekängen finns med i kultur- och fritidsnämndens 10- åriga
lokalförsörjningsplan.
Egen nämnds mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2020 anger bland annat följande:
-

Ett mångfacetterat kultur-, fritids- och idrottsliv

Andra nämnders/kommunala bolags mål och behov
Ett motionsspår i Ekängen skapar förutsättningar för alla Ekängsbor och
Linköpingsbor att kunna vara aktiva i en fin naturmiljö.
Övriga relevanta styr- och strategidokument
I kommunens idrottspolitiska program – Aktiv hela livet är mötesplatser ett av
fem fokusområden. För att alla ska kunna vara fysiskt aktiva krävs det plaster
att vara på. Tillgång, tillgänglighet och närhet till olika mötesplatser och
miljöer för idrott, motion och fysisk aktivitet är nödvändigt för både hälsa och
välbefinnande.
I kultur- och fritidsnämndens anläggningsstrategi finns förslag på anläggande
av ett motionsspår i Ekängen.
Planeringsorganisation
Framtagande av förfrågningsunderlag arbetas fram av upphandlad konsult
tillsammans med tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen och miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen. Efter genomförd upphandling tar
entreprenadorganisationen över och färdigställer anläggningen. Anläggandet av
en ett nytt motionsspår planeras att handlas upp som en totalentreprenad.

Tidplan för projektet
Preliminär tidplan för anläggande av motionsspår i Ekängen:
Oktober 2020
December 2020
Januari-mars
2021
April- juni 2021
Juli 2021

Inriktningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden
Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden
Upphandling
Anläggande av spår
Färdigt motionsspår

Ekonomiska konsekvenser
Projektram
Ett nytt motionsspår i Ekängen innebär investerings- och driftskostnader för
kultur- och fritidsnämnden. Finansiering av kapitaltjänst och drift för ett nytt
motionsspår i Ekängen bedöms rymmas inom kultur- och fritidsnämndens
budget från 2020 och framåt. Kultur- och fritidsnämnden tilldelades medel för
motionsspår i Ekängen i kommunens budget för år 2016-2017 med plan för år
2018-2019 och återfinns under nämndens budgetpost ”medel hos
kommunstyrelsen” i internbudgeten.
Kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar investeringsutgiften till cirka 15002500 tkr för år 2020. Investeringskostnaden beror på om motionsspåret förses
med belysning eller inte. Kultur- och fritidsnämnden har ovanstående
investeringsutrymme i budgeten för 2020.
Lönsamhetskalkyl
Kapitaltjänstkostnad motionsspår (avskrivningar, ränta)
2 500 tkr, 10 år

265 tkr/år

Driftkostnader (drift och underhåll)

50 tkr/år

Kostnadspost
Kapitaltjänstkostnad
motionsspår
Drift och skötsel
Total årskostnad

Kostnad/tkr
265
50
315

Kultur- och fritidsnämndens årskostnad beräknas bli 315 tkr per år.
Påverkan på andra nämnders verksamhet och ekonomi
Ett nytt motionsspår i Ekängen har ingen påverkan på andra nämnders
verksamhet och ekonomi.

Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer projektets risker och
osäkerhetsfaktorer som relativt små. Efter genomförd upphandling finns en viss
risk att inkomna anbud ligger för högt i pris.
Miljökonsekvenser
I genomförda utredningar och framtagande av förfrågningsunderlag har
områdets naturvärden beaktats och dragning av spåret har anpassats för att inte
förstöra viktiga naturvärden.
Kommunikationsplan
Kultur- och fritidsförvaltningen anser det inte vara nödvändigt att ta fram en
kommunikationsplan för detta projekt.

