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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Martin Averhed

2019-06-04

Dnr KOF 2019-125

Kultur- och fritidsnämnden

Fredriksbergs IP - byte av konstgräs
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att upphandla byte av konstgräs på
Fredriksbergs IP.
2. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden med
förslag på tilldelningsbeslut.
Ärende
Konstgräsplanen på Fredriksbergs IP är en föreningsägd och föreningsdriven
fotbollsplan lokaliserad i stadsdelen Ekholmen. Konstgräsanläggningen blev
verklighet tack vare ett kommunalt tillfälligt investeringsbidrag som var
ansökningsbart under 2010. Konstgräset på Fredriksbergs IP är nu snart 9 år
gammalt och väldigt slitet. Kultur- och fritidsnämnden fick i budget 2016-2017
utökad investeringsram för att vid behov byta ut uttjänta konstgräsmattor, både
kommunalt ägda och föreningsägda.
Konstgräsanläggningen på Fredriksbergs IP ligger på kommunal mark och
driftas av föreningen Linköping Kenty. Det nya konstgräset kommer att ägas
av kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås uppdra till kultur- och fritidskontoret att
upphandla byte av konstgräsmatta på Fredriksbergs IP. I samband med
konstgräsbytet tecknas en överenskommelse med föreningen Linköping Kenty
som bland annat innebär att föreningen ska erbjuda övriga fotbollsföreningar i
Linköping möjlighet att boka 50 % av plantiderna på anläggningen.
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Kultur- och fritidskontoret återkommer till kultur- och fritidsnämnden med
förslag på tilldelningsbeslut efter avslutat upphandlingsförfarande.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Fredriksbergs IP – byte av konstgräs
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Bakgrund
Konstgräsplanen på Fredriksbergs IP är en föreningsägd och föreningsdriven
fotbollsplan lokaliserad i stadsdelen Ekholmen. Konstgräsanläggningen blev
verklighet tack vare ett kommunalt tillfälligt investeringsbidrag som var
ansökningsbart under 2010 (KOF 2010-184, § 149). Konstgräset på
Fredriksbergs IP är nu snart 9 år gammalt och väldigt slitet. Kultur- och
fritidsnämnden fick i budget 2016-2017 utökad investeringsram för att vid
behov byta ut uttjänta konstgräsmattor, både kommunalt ägda och
föreningsägda.
Konstgräsanläggningen på Fredriksbergs IP ligger på kommunal mark och
driftas av föreningen Linköping Kenty. Förutom organiserad verksamhet
används fotbollsplanen i stor utsträckning för spontanfotboll, skolidrott och
som träningsanläggning för skolor med fotbollsprofiler.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås uppdra till kultur- och fritidskontoret att
upphandla byte av konstgräsmatta på Fredriksbergs IP. I samband med
konstgräsbytet tecknas en överenskommelse med föreningen Linköping Kenty
som bland annat innebär att föreningen ska erbjuda övriga fotbollsföreningar i
Linköping möjlighet att boka 50 % av plantiderna på anläggningen.
Kultur- och fritidskontoret återkommer till kultur- och fritidsnämnden med
förslag på tilldelningsbeslut efter avslutat upphandlingsförfarande.
Ekonomiska konsekvenser
I kultur- och fritidsnämndens budget för 2019 finns 1 700 tkr i
investeringsmedel för byte av konstgräs på Fredriksbergs IP.
Kapitaltjänstkostnaden täcks inom nämndens budget för idrottsanläggningar.
Kommunala mål
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.
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.
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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 förvaltningens ekonomichef som tillstyrker förslag till
beslut. Samråd har också skett med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
Linköpings idrottsförbund och föreningen Linköping Kenty.
Samråd har också skett med kommunledningsförvaltningens ekonomistab som
inte har något att erinra.
Uppföljning och utvärdering
Kultur- och fritidskontoret återkommer till nämnden med förslag på
tilldelningsbeslut och uppföljning när det nya gräset är besiktigat och klart.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2019-06-04.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders
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