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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Martin Averhed

2017-10-30

Dnr KOF 2017-327

Kultur- och fritidsnämnden

Renovering av fotbollsplan och nytt elljusspår i Ekängen
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden övertar förvaltandet av fotbollsplanen
Tomglasvallen i Ekängen.
2. Kultur- och fritidsnämnden avsätter maximalt 800 000 kronor för att rusta
upp och förädla fotbollsplanen från en 7-spelsplan till en 9-spelsplan.
3. Upprustningen av fotbollsplanen finansieras med medel avsatta för
investeringar 2017.
4. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att hantera upprustningen av
Tomglasvallen
5. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att utreda samt hantera
uppförandet av ett nytt elljusspår i Ekängen.
6. Nytt elljusspår finansieras med medel avsatta för investeringar 2017.
Ärende
Idag finns det endast en fotbollsplan i Ekängen där det bedrivs organiserad
föreningsverksamhet. Fotbollsplanen är en 7-spelsplan och är i stort behov av
renovering och upprustning. Då anläggandet av en fullstor konstgräsplan
kommer att dröja föreslås nämnden besluta att avsätta medel för att rusta upp
och förädla nuvarande 7-spelsplan till en 9-spelsplan i Ekängen. Vidare
föreslås kontoret få i uppdrag att utreda möjligheten samt upphandla nytt
motionsspår i Ekängen.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Fotbollsplan i Ekängen – övertagande och finansiering
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Bakgrund
Sedan översiktsplanen för Ekängen antogs 2012 har kultur- och fritidsnämnden
vid ett flertal tillfällen träffat föreningen Ekängens IF för att diskutera
idrottsutveckling i stadsdelen.
Redan i kultur- och fritidsnämndens budget för 2013–2014 med plan för 2015–
2016 fanns idrottsanläggningar i Ekängen med som utomramsäskanden.
Kultur- och fritidsnämnden tilldelades också medel för en fullstor
konstgräsplan samt ett elljusspår i budget 2016–2017.
I översiktsplanen finns ett område utpekat som idrottsområde. Kommunen har,
via Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, under en lång tid fört
diskussioner med markägare för aktuellt område men inte kommit fram till en
lösning. Då diskussionerna/förhandlingarna inte gett något resultat har
representanter från Kultur- och fritidskontoret samt Miljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med föreningen försökt hitta
alternativa platser för en fotbollsplan men utan att lyckas hitta en plats som
långsiktigt blir bra för idrottsverksamheten i Ekängen.
Då anläggandet av en konstgräsplan ännu inte lyckats bli verklighet har
föreningen uppvaktat kommunen med önskemål att utveckla nuvarande
fotbollsplan i Ekängen som kallas Tomglasvallen. Denna anläggning, en 7spelsplan, ligger på kommunal mark som förvaltas av
samhällsbyggnadsnämnden, som har ett arrendeavtal med föreningen. I avtalet
ligger all drift, skötsel, underhåll och utveckling på föreningen Ekängens IF.
Tomglasvallen är i stort behov av renovering. Kulturoch fritidskontoret har fått in förslag på åtgärder för att
rusta upp fotbollsplanen.
Kontoret föreslår att planen görs om till en bra, jämn och
tålig 9-spelsplan med naturgräs.
Utöver dessa åtgärder föreslås också att
planen/anläggningen hägnas in med ett staket, förses
med dränering och bevattning samt att närliggande
återvinningsstation flyttas till förmån för
parkeringsplats. Flytt av återvinningsstationen hanteras
och bekostas av samhällsbyggnadsnämnden.
I samband med att nämnden bekostar en upprustning av
fotbollsplanen föreslås också att anläggningen och
förvaltandet av denna flyttas från
samhällsbyggnadsnämnden till kultur - och
fritidsnämnden.
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Att iordningställa och rusta upp Tomglasvallen skulle betyda mycket för
fotbollsverksamheten i Ekängen då de yngre lagen får en vettig plan att bedriva
verksamhet på. Det är dock ingen långsiktig lösning och behovet av en fullstor
konstgräsplan kvarstår.
Fotbollsplanen beräknas kunna tas i drift i maj 2018.
Kontoret föreslås också få i uppdrag att utreda möjligheten samt upphandla
nytt motionsspår i Ekängen.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för investeringar.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens budget för 2016-2017 anger bland annat följande:
Idrotts- och fritidsanläggningar ska ha hög tillgänglighet för motion och
evenemang.
Jämställdhet
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 både i befintliga anläggningar och i projektering av nya
anläggningar.
Samråd
Samråd har skett med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som
tillstyrker förslag till beslut. Linköpings idrottsförbund har fått information om
ärendet.
Uppföljning och utvärdering
Kultur- och fritidskontoret få i uppdrag att rapportera till nämnden när arbetet
med fotbollsplanen är slutfört.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2017-11-07.
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Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekängens IF

