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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Averhed

2020-09-22

Dnr KOF 2020-137
Dnr KS 2020-560

Kultur- och fritidsnämnden

Fullstor idrottshall i nya Kungsbergsskolan, beställning
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tillstånd begärs av kommunstyrelsen för att arbeta vidare med utformning
av en fullstor idrottshall med läktare i samband med projektering av
högstadium och särskola i nya Kungsbergsskolan.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att kontinuerligt rapportera
till kultur- och fritidsnämnden om processen.
3. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag återkomma till kultur- och
fritidsnämnden med förslag på utformning och hyreskostnad.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att arbeta vidare med utformning
av en fullstor idrottshall med läktare i samband med projektering av
högstadium och särskola i nya Kungsbergsskolan.
Ärende
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har i utredningen Linköpings
skolor 2035 föreslagit att fastigheten med beteckning Kungsbergsskolan 2 ska
nyttjas för att bygga högstadium med en total kapacitet för 900 elever i
grundskolans årskurs 7-9 och 75 elever i särskolans årskurs 7-9.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Behovet av nya platser på högstadiet är stort och kommunens
befolkningsprognos visar på ett ökat behov kommande år av nya centrala
elevplatser.
Pågående detaljplanearbete och förslag till planbestämmelse för
Kungsbergsskolan fastighet medger en byggrätt som möjliggör uppförande av
två skolbyggnader. Förslag till planbestämmelse innebär också byggnation av
idrottsytor utifrån både skolornas behov för ämnet idrott och hälsa och
föreningsidrottens behov av verksamhetsanpassade idrottshallar i centrala
Linköping.
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Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2020-09-02, § 99, att begära tillstånd
hos kommunfullmäktige att arbeta vidare med utformning av en skola för
högstadieelever och en grundsärskola i Nya Kungsberget (dnr BOU 2019-148).
Utifrån ett idrottsperspektiv ser Kultur- och fritidsförvaltningen ett stort behov
av fler verksamhetsanpassade fullstora idrottshallar med läktarkapacitet i
centrala Linköping. Därför är det viktigt att den/de idrottshallar som byggs i
anslutning till skolan byggs utifrån föreningsidrottens behov.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden begär
kommunstyrelsens tillstånd att arbeta vidare med utformning av en fullstor
idrottshall med läktare i samband med projektering av högstadium och särskola
i nya Kungsbergsskolan.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Fullstor idrottshall i nya Kungsbergsskolan, beställning, 2020-09-22
Bilaga - Underlag Fullstor idrottshall i nya Kungsbergsskolan, beställning
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Bakgrund
Linköping växer. Fler människor flyttar hit och fler bostäder byggs.
Enligt prognoser väntas Linköping ha 200 000 invånare år 2037. Fram till 2023
väntas bostadsbyggandet och antalet färdigställda bostäder ligga på en mycket
hög nivå med runt 1800 nya bostäder per år.
Denna expandering skapar konkurrens om mark för idrott, motion och
rekreation. Linköpings kommun vill få så många som möjligt att vara aktiva så
länge som möjligt. Då krävs det platser att vara på, olika mötesplatser som
idrottsanläggningar, motionsspår, aktivitetsparker och andra miljöer för idrott
och motion. 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 av fem fokusområden i Linköpings
idrottspolitiska program – Aktiv hela livet.
Arbete och planering för förändring och utveckling av Kungsbergsskolans
fastighet har sedan 2011 varit föremål för att antal politiska beslut om olika
inriktningar för skolan. Barn- och ungdomsnämnden beslutade i en extra barnoch ungdomsnämnd 2020-09-02, § 99, att begära kommunstyrelsens tillstånd
att upphäva tidigare beslut avseende typ av skola vid nya Kungsbergsskolan.
Vidare beslutade barn- och ungdomsnämnden att begära tillstånd hos
kommunfullmäktige att arbeta vidare med utformning av en skola för
högstadieelever och en grundsärskola i Nya Kungsberget, med plats för upp
975 elever, varav 75 elevplatser inom grundsärskolan (dnr BOU 2019-148).
Kultur- och fritidsförvaltningen ser ett stort behov av verksamhetsanpassade
idrottshallar i centrala Linköping. Förvaltningens bedömning är att en
flerfunktionsanläggning med tre fullstora planer/hallar i Kallerstad, är mest
prioriterat, utifrån idrottens behov i centrala Linköping. Om och när en sådan
anläggning blir verklighet anser Kultur- och fritidsförvaltningen att det för
idrottens del räcker med en fullstor idrottshall med läktare i nya
Kungsbergsskolan.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ser ett behov av en fullstor
idrottshall och en mindre idrottshall i nya Kungsbergsskolan för
idrottsundervisning. Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att båda
dessa idrottshallar behöver anpassas och bli ändamålsenliga utifrån
föreningsidrottens krav och behov.
Den fullstora idrottshallen ska ha rätt plan- och frimått samt läktare.
Idrottshallen behöver ha 4 omklädningsrum och ytor för kiosk och café. Den
mindre idrottshallen bör utformas så att den blir attraktiv för föreningar/idrotter
som inte kräver fullmåttshallar.
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Ekonomiska konsekvenser
En fullstor idrottshall vid nya Kungsbergsskolan innebär investerings- och
driftskostnader för kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden
finansierar investering och drift för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.
Kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar hyreskostnaden för en fullstor
idrottshall med läktare till cirka 3000 -3500 tkr per år. Kultur- och
fritidsnämndens årshyra uppskattas till cirka 1700-1900 tkr från och med
driftsstart av anläggningen samt investering om cirka 600 tkr för uppstartsåret.
En fullstor idrottshall med läktare prioriteras inom kultur- och fritidsnämndens
budget. Finansiering sker genom ianspråktagande av kultur- och
fritidsnämndens medel för idrottsanläggningar i budget för 2020 med plan för
2021-2023.
Nuvarande och kommande kostnadsdämpande åtgärder kommer att innebära
prioriteringar kring framtida projekt och planerade anläggningar. Detta innebär
att en fullstor idrottshall vid nya Kungsbergsskolan behöver ställas mot andra
framtida satsningar på anläggningssidan.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2020 anger bland annat följande:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv
Kommunfullmäktiges mål för 2020 anger bland annat följande:
Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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. Kommuninvånare 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,
byggnation och drift av nya anläggningar.
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Samråd
Samråd har skett med Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen som
tillstyrker förslag till beslut.
Samråd har också skett med Kultur- och fritidsförvaltningens ekonomichef,
kommunens lokalstrateg och Kommunledningsförvaltningens ekonomistab
som inte har något att erinra.
Uppföljning och utvärdering
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer kontinuerligt att rapportera till kulturoch fritidsnämnden om processen och återkommer med förslag på utformning
och hyreskostnad.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har genomförs vid Kultur- och
fritidsförvaltningen 2020-09-08.

Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Paul Håkansson

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden

