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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Martin Averhed

2018-04-29

Dnr KOF 2017-330

Kultur- och fritidsnämnden

Anläggningsstrategi idrott
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden noterar Anläggningsstrategi idrott.
2. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden med
uppföljning av anläggningsstrategin i december 2018.

Ärende
För att så många som möjligt ska kunna vara fysiskt aktiva hela livet krävs det
platser att vara på. Tillgång, tillgänglighet och närhet till olika mötesplatser och
miljöer för idrott, motion och fysisk aktivitet är av stor betydelse för
medborgarnas hälsa och välbefinnande. Därför är också
anläggningar/mötesplatser ett fokusområde i Linköpings idrottspolitiska
program – Aktiv hela livet.
Linköpings befolkning växer kontinuerligt vilket skapar konkurrens om mark
för idrott, motion och rekreation. När kommunen växer ska ytor för rekreation
och fysisk aktivitet vara en central del i framtagandet av översikts- och
detaljplaner. Detta gäller alla typer av mötesplatser som till exempel
idrottsanläggningar, motionsspår, utemiljöer och rekreationsområden.
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Kultur- och fritidskontoret har arbetat fram en anläggningsstrategi för
idrottsanläggningar i Linköpings kommun. Strategin innehåller bland annat en
beskrivning och genomgång av kommunens olika idrotter och var dessa
idrotter utövas. Anläggläggningsstrategin beskriver också vilka nya
anläggningar det finns behov av samt utvecklingsidéer av vissa befintliga
anläggningar. Anläggningsstrategin kommer kontinuerligt att revideras
allteftersom behoven förändras.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås notera anläggningsstrategin för
idrottsanläggningar.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Anläggningsstrategi – idrott
Anläggningsstrategi idrott

Ekonomiska konsekvenser
Nya anläggningar och utveckling av befintliga anläggningar inryms inte i
kultur – och fritidsnämndens budget. Medel för nya anläggningar och
utveckling av befintliga anläggningar kräver utökad ram för kultur- och
fritidsnämnden. Beroende av vilken typ av anläggning handlar det om utökad
ram för investering, kapitaltjänstkostnad, hyra och drift.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2018 anger bland annat:
En hälsosam kommun: Linköpings kultur - idrotts och fritidsutbud ska bidra till
att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt
liv.
Jämställdhet
Jämställdhet är centralt i det idrottspolitiska programmet- Aktiv hela livet och
anläggningar är ett av fem fokusområden och där jämställda anläggningar
pekas ut som särskilt viktigt. Nya anläggningar och utveckling av befintliga ska
alltid ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Samråd
Samråd har skett med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
utbildningskontoret samt kommunens lokalstrateg.
Uppföljning och utvärdering
Anläggningsstrategin kommer att revideras vid behov. Kultur- och
fritidsnämnden kommer kontinuerligt få information och uppföljning av
anläggningsstrategin.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL- information enligt § 19 har genomförts 2018-05-07.
Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders
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