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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Averhed

2019-09-25

Dnr KOF 2019-218

Kultur- och fritidsnämnden

Nytt motionsspår Ekängen – utredningsbeslut
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheter och
förutsättningar för ett nytt motionsspår i Ekängen.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till Kultur- och
fritidsnämnden med förslag på inriktningsbeslut i februari 2020.
Ärende
Ekängen är en stadsdel i Linköping som under lång tid varit underförsörjd med
idrottsanläggningar och miljöer för fysisk aktivitet. Våren 2019 togs en ny
konstgräsplan i drift som möjliggör för föreningslivet i området att bedriva och
utveckla sin fotbollsverksamhet. Det har under flera års tid funnits önskemål
från Ekängsborna att få ett anlagt motionsspår i området. I översiktsplan för
Ekängen finns ett motionsspår med som ett utvecklingsområde. Enligt
översiktsplanen föreslås spåret anläggas i norra delen av Ekängen, Tvärskogs
Udde.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslås få i uppdrag att, i enlighet med Kulturoch fritidsnämndens anläggningsstrategi, utreda möjligheter och förutsättningar
för ett nytt motionsspår i Ekängen och återkomma till Kultur- och
fritidsnämnden med förslag på inriktningsbeslut.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Nytt motionsspår i Ekängen – utredningsbeslut
Underlag utredningsbeslut
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Bakgrund
Ekängen är en stadsdel i Linköping som under lång tid varit underförsörjd med
idrottsanläggningar och miljöer för fysisk aktivitet. Våren 2019 togs en ny
konstgräsplan i drift som möjliggör för föreningslivet i området att bedriva och
utveckla sin fotbollsverksamhet. Det har under flera års tid funnits önskemål
från Ekängsborna att få ett anlagt motionsspår i området. I översiktsplan för
Ekängen finns ett motionsspår med som ett utvecklingsområde. Enligt
översiktsplanen föreslås spåret anläggas i norra delen av Ekängen, Tvärskogs
Udde.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslås få i uppdrag att, i enlighet med Kulturoch fritidsnämndens anläggningsstrategi, utreda möjligheter och förutsättningar
för ett nytt motionsspår i Ekängen och återkomma till Kultur- och
fritidsnämnden med förslag på inriktningsbeslut.
Förslag på sträckning av ett nytt motionsspår i Ekängen

Ekonomiska konsekvenser
Ett nytt motionsspår i Ekängen innebär investerings- och driftskostnader för
Kultur- och fritidsnämnden. Finansiering av kapitaltjänst och drift för ett nytt
motionsspår i Ekängen bedöms rymmas inom Kultur- och fritidsnämndens
budget från 2020 och framåt. Kultur- och fritidsnämnden tilldelades medel för
motionsspår i Ekängen i kommunens budget för år 2016-2017 med plan för år
2018-2019 och återfinns under nämndens budgetpost ”medel hos
kommunstyrelsen” i internbudgeten.
Kontoret uppskattar investeringsutgiften till cirka 1500-2500 tkr för år 2020.
Investeringskostnaden beror på om motionsspåret förses med belysning eller
inte. Kultur- och fritidsnämnden har ovanstående investeringsutrymme i
budgeten för 2019 men kommer att begära att få dessa överflyttade till 2020 då
investeringen ej kommer kunna genomföras under 2019. En överflyttning är en
förutsättning för att anläggning av ett motionsspår ska kunna genomföras.
Kultur- och fritidsförvaltningen avser att köpa konsulttjänst för utredning,
projektering och upphandling. Kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar
kostnaden för konsulttjänst till cirka 50-70 tkr vilka bedöms rymmas inom
investeringskostnaden.
Kultur- och fritidsnämnden har i budget 2020 fått krav på kostnadsdämpande
åtgärder för åren 2021-2023. Detta kommer att påverka nämndens internbudget
och ställa krav på prioriteringar kring framtida projekt och planerade
anläggningar.
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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.
Medborgare: Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla. Tillgängliga
mötesplatser och anläggningar.
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 förvaltningens ekonomichef som inte har något att
erinra.
Samråd har skett med kommunledningsförvaltningen och ekonomidirektören
har inget att erinra under förutsättning att tillkommande driftskostnad
prioriteras inom nämndens budgetram. Nämnden bör uppmärksamma att det
kan tillkomma ytterligare kostnadsdämpande åtgärder de kommande åren.
Uppföljning och utvärdering
Kultur- och fritidskontoret återkommer till Kultur- och fritidsnämnden med
förslag på inriktningsbeslut i februari 2020.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 genomfördes vid Kultur- och fritidsförvaltningen
2019-11-05.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders
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Beslutet skickas till:
Kommunens lokalstrateg

