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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Martin Averhed

2019-04-03

Dnr KOF 2019-108

Kultur- och fritidsnämnden

Avgifter Ekängen konstgräsplan
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreslagna avgifter för att boka
konstgräsplanen i Ekängen.
2. Avgifterna gäller från och med 2019-05-01 och tills vidare.
3. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att revidera kultur- och
fritidsnämndens avgiftsfolder.
Ärende
En ny konstgräsplan kommer att driftsättas i Ekängen under våren 2019.
Konstgräsplanen är en fullstor 11 mot 11- plan med belysning.
Konstgräsplanen är en kommunal anläggning och möjliggör för föreningslivet
att från och med våren 2019 kunna boka ytterligare en konstgräsplan i
Linköping.
Anläggningen saknar idag möjlighet för omklädning vilket innebär att avgiften
blir något lägre än övriga konstgräsplaner i Linköping.
Kultur- och fritidskontoret föreslår följande avgift för bokning av
konstgräsplanen i Ekängen:
Bokningsperiod
April - oktober
November - mars

Förening
200 kr/h
270 kr/h

Övriga
400 kr/h
540 kr/h

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Skolor som vill boka planen betalar enligt föreningstaxa. Avgifter föreslås
gälla för både träning och match.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås fastställa föreslagna avgifter för bokning
av konstgräsplanen i Ekängen.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, Avgifter Ekängen konstgräsplan
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Bakgrund
En ny konstgräsplan kommer att driftsättas i Ekängen under våren 2019.
Konstgräsplanen är en fullstor 11 mot 11- plan med belysning. Planen är en
granulatfri konstgräsplan för att förhindra att mikroplaster sprids i närmiljön.
Konstgräsplanen är en kommunal anläggning och möjliggör för föreningslivet
att från och med våren 2019 kunna boka ytterligare en konstgräsplan i
Linköping. Planen planeras att vara bokningsbar från och med första veckan i
maj 2019.
Anläggningen saknar idag möjlighet för omklädning vilket innebär att avgiften
blir något lägre än övriga konstgräsplaner i Linköping.
Kultur- och fritidskontoret föreslår följande avgifter för bokning av
konstgräsplanen i Ekängen:
Bokningsperiod
April - oktober
November - mars

Förening
200 kr/h
270 kr/h

Övriga
400 kr/h
540 kr/h

Skolor som vill boka planen betalar enligt föreningstaxa. Avgifter föreslås
gälla för både träning och match.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås fastställa föreslagna avgifter för bokning
av konstgräsplanen i Ekängen.
Ekonomiska konsekvenser
Kultur- och fritidskontoret bedömer att bokningsintäkter som konstgräsplanen
inbringar kommer kunna finansiera drift och skötsel av planen.
Kommunala mål
De kommunövergripande målen och Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019
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.
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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.
Samråd
Samråd har skett med Linköpings Idrottsförbund som inte har något att erinra
mot föreslagna avgifter.
Uppföljning och utvärdering
Avgifter för bokning av kommunala anläggningar följs årligen upp i samband
med kultur- och fritidsnämndens bokslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL- information eller förhandling är inte påkallad.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Lokalbokningen

