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Idrott- och fritidsnämnden 

Lokalförsörjningsplanering konstgräs 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 

att godkänna underlaget för lokalförsörjningsplanering av konstgräsplaner enligt bilagt 
förslag, 

att anlägga konstgräsplaner, inklusive omklädningsbyggnad, i Ekebydalen i enlighet med 
bilagt förslag, och 

att införliva underlaget för lokalförsörjningsplanering av konstgräsplaner i kommande Mål-
och budgetprocess samt i nämndens verksamhetsplan. 

Sammanfattning 
Konstgräsplaner bidrar till mer fysisk aktivitet, inte bara för de som deltar i 
föreningsorganiserad fotboll, utan även för spontan idrott och lek. Att öka andelen 
konstgräsplaner är en framgångsrik strategi som bidrar till bättre folkhälsa. 
Underlaget för Idrotts- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplanering (bilaga) beskriver 
åtgärder för utveckling av konstgräsplaner och föreslås införlivas i arbetet med Mål och 
budget 2019 — 2021 samt i nämndens verksamhetsplan för att planera för fortsatt utveckling. 

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att anlägga nya konstgräsplaner i Ekebydalen i 
enlighet med underlaget för lokalförsörjningsplaneringen. 

Ärendet 
Lokalförsörjningsplaneringen för idrotts- och fritidsanläggningar är nämndens underlag för 
arbetet med kommande Mål och budget. Planeringen är en kontinuerlig struktur för att i ett 
långsiktigt perspektiv kartlägga och hantera flera olika målgruppers behov av lokaler och 
anläggningar. 
Lokalförsörjningsplaneringen ger en samlad bild av många olika behov hos många olika 
målgrupper, kartlagda på olika sätt. I arbetet med att ta fram underlaget har bland annat 
följande metoder använt: demografianalys, föreningsenkät, skolenkät, referenskommuner, 
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referensgrupper, medborgardialog, föreningsdialog, kultur- och fritidsvaneundersökning, 
brukardialoger och fysisk observation. 
Planeringen koordineras med annan lokalförsörjningsplanering, som den för pedagogisk 
verksamhet och den kommande för kultur- och fritidslokaler. Härigenom skapas 
samnyttj ande mellan idrott-fritid-kultur-skola. All lokalförsörjningsplanering kommer också 
att införlivas koordinerat i mål- och budgetprocessen varje år och på så vi skapas en 
sammanhållen och kontinuerlig process för kommunens planering. 

Den 16 november 2016, § 106, beslutade nämnden att prioritera fyra åtgärder under den 
kommande planeringsperioden. 

• Fullstora idrottshallar koordinerade med planen för pedagogiska lokaler 
• Allaktivitetsplatser, mötesplatser för idrott, fritid och sociala aktivitet koordinerade 

med planen för pedagogiska lokaler 
• Simhall för att möte behoven hos många olika målgrupper. 
• Gymnastik- och motorikhall för såväl bred som specialiserad rörelseträning. 

Bland dessa åtgärder har nämnden fått gehör för fler idrottshallar vid skolor. Behovet av 
lokaler för motorik- och röreseträning införlivas i utvecklingen av idrottshallar. I övrigt 
arbetar förvaltningen med att införliva övriga åtgärder på olika nivåer i planeringen av 
kommunens utveckling. 

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag den 13 december 2011, § 148, att presentera en plan 
för konstgräsplaner utanför Uppsala tätort. Förvaltningen presenterade ett förslag på 
prioriteringsordning och nämnden beslutade den 17 december 2013, § 133 och 18 juni 2014, § 
68 att anlägga nya konstgräsplaner i Storvreta och Bälinge. Inget beslut har fattats att 
fastställa prioriteringsordning eller om vidare utbyggnad utanför Uppsala tätort. 

Det förslag till underlag för lokalförsörjningsplanering av konstgräsplaner som här 
presenteras anger ingen särskild prioritering för landsbygden. 

Konstgräsen bidrar till mer fysisk aktivitet, inte bara för de som deltar i föreningsorganiserad 
fotboll utan även för spontan idrott och lek. Särskilt om de ligger i anslutning till skolor. Att 
öka andelen konstgräsplaner är en framgångsrik strategi som bidrar till bättre folkhälsa. Det är 
viktigt att de begränsade ytor som finns tillgängliga i den förtätade staden kan användas av så 
många som möjligt, så mycket som möjligt, under så lång tid som möjligt. 

Underlaget för Idrotts- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplanering (bilaga) beskriver 
åtgärder för utveckling av konstgräsplaner och föreslås införlivas i arbetet med Mål och 
budget 2019 — 2021 samt i nämndens verksamhetsplan för att planera för fortsatt utveckling. 

Genomförande av varje enskild åtgärd från planeringsunderlaget kräver nytt beslut av 
nämnden och förutsätter att de inarbetas i Mål och budget. 

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att anlägga nya konstgräsplaner i Ekebydalen i 
enlighet med underlaget för lokalförsörjningsplaneringen. 



Tidplan 

Innan bygge kan starta i Ekebydalen ska en ny detaljplan fastställas, i enlighet med beslut i 
IFN den 27 september 2017 § 91. Den nya anläggningen beräknas kunna vara klar inom tre 
till fyra år. 

Ekonomiska konsekvenser 

Nämndens ökade kostnad för hyra och drift av konstgräsplaner och omklädningsbyggnad i 
Ekebydalen beräknas enligt schablon uppgå till 4 590 000 kr. Intäkterna från bokningar av de 
nya planerna beräknas öka från nuvarande nivå med 550 000 kr. Nämndens nettokostnad 
beräknas öka med 4 040 000 kr 

De enligt schablon beräknade ekonomiska konsekvenserna av hyra och drift för varje övrig 
åtgärd presenteras i bilagan. 

Åtgärderna ska klaras inom nämndens årliga uppräkning av budgetramen. 

Bilaga 
Underlag för lokalförsörjningsplanering för konstgräsplaner 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Förvaltningsdirektör 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

