Underlag utredningsbeslut – ny konstgräsplan Linghem
Översiktsplan
I den strukturskiss som är framtagen och godkänd av
Samhällsbyggnadsnämnden ingår ingen fullstor konstgräsplan. Vissa
impedimentytor finns inom området som inte kan bebyggas med bostäder som
kan vara lämpliga för en konstgräsplan. Översiktsplanen föreslår dock en
utbyggnad av Lingheden, norr om detaljplaneområdet för utbyggnad av
befintlig idrottsanläggning.
Budget
En konstgräsplan i Linghem innebär investerings- och driftskostnader för
Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar
investeringsutgiften till cirka 7500 tkr för år 2020. Kultur- och fritidsnämnden
har i internbudgeten för 2020 äskat investeringsutrymme för konstgräsplan i
Linghem vilket är en förutsättning för att anläggning av denna ska kunna
genomföras. Kostnaden för kapitaltjänst ryms inom Kultur- och
fritidsnämndens budget för 2020.
Kostnader för drift finansieras genom intäkter från bokning av planen.
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer inom ramen för projektet att köpa
konsulthjälp för projektering, upphandling och byggledning. Finansiering sker
inom Kultur- och fritidsnämndens äskade investeringsram.
Kommunens långsiktiga investeringsplan, lokalförsörjningsplan
Ny konstgräsplan i Linghem finns med i Kultur- och fritidsnämndens 10- åriga
lokalförsörjningsplan.
Egen nämnds mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019 anger bland annat följande:
Trygg och sammanhållen kommun: Inkluderande mötesplatser och
anläggningar.
Attraktiv kommun: Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål.
Medborgare: Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla. Tillgängliga
mötesplatser och anläggningar.
Andra nämnders/kommunala bolags mål och behov
En ny konstgräsplan i Linghem innebär möjligheter för både föreningsliv,
skolor och boende i Linghem att vara fysiskt aktiva.

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.
Även i Kultur- och fritidsnämndens anläggningsstrategi finns förslag på en
konstgräsplan i Linghem.
Utredningsorganisation
Projektet kommer att ledas av Kultur- och fritidsförvaltningen, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen samt konsult.
Tidplan för projektet
Preliminär uppskattad tidplan:
Utredningsbeslut

november 2019

Uppdragsstart (utredning)

november 2019

Genomförandebeslut

februari 2020

Projektering

februari- mars 2020

Upphandling

april-maj 2020

Byggnation/anläggande

juni 2020

Färdig konstgräsplan

augusti 2020

Utredningsutgifter
Kultur- och fritidsförvaltningen avser att köpa konsulttjänst för utredning,
projektering och upphandling. Kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar
kostnaden för konsulttjänst till cirka 100 tkr.
Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer
Projektets kostnader kan ses som en osäkerhetsfaktor. Även tidsaspekten är
osäker då projektet innebär en upphandling.
Kommunikationsplan
Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att en kommunikationsplan
inte är nödvändig för detta projekt.

