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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Jan Skogberg

2018-05-08

Dnr KOF 2018-52

Kultur- och fritidsnämnden

Linköpingsförslag - Rusta upp Olstorp discgolfbana med
nya utkast och banstreckning
Förslag till beslut
1. Besvarat Linköpingsförslag noteras.
2. Kultur- och fritidskontoret uppdras att informera Vreta Skid- och
Motionsklubb om förslaget.
Ärende
Ett Linköpingsförslag inkom till Kultur- och fritidskontoret 2018-01-22 med
förslag på att rusta upp Olstorps discgolfbana med nya utkast och
banstreckning. Förslagsställaren anger att discgolf som sport har vuxit de
senaste åren och i Ljungsbro/Olstorp är det många som tycker att banan inte
räcker till. Vidare föreslås en förbättring av utkast och tillägg av sex nya hål till
en 18 hålsbana.
Förslaget delegerades till Kultur- och fritidsförvaltningen för handläggning och
besvarande.
Discgolfbanan i Olstorps är anlagd av Vreta Skid- och Motionsklubb som
också ansvarar och har driftansvar för banan. En sådan upprustning som
föreslås i Linköpingsförslaget ansvaras därför av föreningen. Vreta- och
Motionsklubb har årligen möjlighet att ansöka om driftbidrag för skötsel av
banan. Med anledning av ovanstående föreslås att kultur- och fritidskontoret
informerar föreningen om Linköpingsförslaget och de bidrag som finns att
ansöka för upprustning av discgolfbanan. En eventuell ansökan från föreningen
bedöms utifrån gällande bidragsregler.
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Bakgrund
Ett Linköpingsförslag inkom till Kultur- och fritidskontoret 2018-01-22 med
förslag på att rusta upp Olstorps discgolfbana med nya utkast och
banstreckning. Förslaget delegerades till kultur- och fritidsförvaltningen för
handläggning och besvarande.
Förslagsläggaren lyfter fram behovet och önskemålet att rusta upp Olstorps
discgolfbana då verksamheten ökar och banan är väldigt sliten. Banan behöver
få nya utkast samt en allmän upprustning. I samband med upprustning önskar
förslagsställaren att banan utökas från 6 till 12 hålsbana.
Discgolfbanan i Olstorps är anlagd av Vreta Skid- och Motionsklubb som
också ansvarar och har driftansvar för banan. En sådan upprustning som
föreslås i Linköpingsförslaget ansvaras därför av föreningen. Vreta- och
Motionsklubb har årligen möjlighet att ansöka om driftbidrag för skötsel av
banan. Med anledning av ovanstående föreslås att kultur- och fritidskontoret
informerar föreningen om Linköpingsförslaget och de bidrag som finns att
ansöka för upprustning av discgolfbanan. En eventuell ansökan från föreningen
bedöms utifrån gällande bidragsregler.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2018 anger bland annat följande:
Idrotts- och fritidsanläggningar ska ha hög tillgänglighet för motion och
evenemang.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet.
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2018-05-07.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Förslagsläggaren

