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Sammanfattning 
I den strategiska planen för utveckling av fritidsklubbar 2017–2021 (KTN-2017-0197) anges 

att behov av ny fritidsklubb i Lindbacken finns från och med år 2019 vid uppförandet av en F- 

6 skola. I planeringsprocessen gällande idrottshall behöver kulturnämnden ge 

stadsbyggnadsförvaltningen besked om lokaler för kultur- och fritidsverksamhet ska planeras 

i skolan idrottshall. 
 

 

Ärendet 
I den strategiska planen för utveckling av fritidsklubbar 2017–2021 (KTN-2017-0197) anges 

att behov av ny fritidsklubb i Lindbacken finns från och med år 2019 beroende på 

skoletablering. Det står nu klart att skolan blir en F-6 skola. Inledningsvis kan den komma att 

rymma enbart förskoleklass till år tre eftersom inflyttningen till området huvudsakligen består 

av familjer med små barn. Skolan beräknas stå klar ht-18. Tillhörande idrottshall är försenad 

och beräknas stå klar ht-19. 

 

I skolbyggnaden kommer det inte finnas möjlighet till KTF:s verksamheter att förfoga över 

någon egen yta men möjligtvis att dela. I idrottshallen på plan två är det däremot möjligt att 

inreda lokaler på 250–300 kvm för kultur- och fritidsklubbsverksamhet. Främst skulle 

fritidsklubbsverksamhet kunna rymmas där men även kulturskoleverksamhet. Lokalerna 
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skulle också kunna hyras ut för föreningsverksamhet den tid de inte nyttjas av 

kulturnämndens verksamheter för att uppnå maximal beläggningsgrad. 

 

Idrottshallen kommer att bestå av en fullstor plan som kan delas i två hallar. KTF kommer att 

kunna hyra hallen utanför skoltid för aktiviteter kopplade till exempelvis 

fritidsklubbsverksamhet. Möjligt finns att även påverka inredningen i bottenvåningen om det 

till exempel ska kunna bedrivas dansundervisning eller ges scenkonstföreställningar där. 

 

Enligt SBF är möjligheten att hitta andra lokaler för kultur- och fritidsverksamhet längre fram 

i processen mycket begränsad då bostadsbebyggelsen blir så tät och det inte finns några äldre 

befintliga byggnader att tillgå. 

 

Kulturförvaltningen behöver därför ge besked till stadsbyggnadsförvaltningens 

lokalförsörjningsplanering om kulturnämnden vill att det ska byggas lokaler på övervåningen 

för kultur- och fritidsverksamhet i den planerade idrottshallen. Beslutet är en förutsättning för 

att dessa lokaler på övervåningen planeras och byggs. 
 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna följer de beräkningar som tidigare angivits i den strategiska 

planen för utveckling av fritidsklubbar 2017–2021. Investeringsbehovet är beräknat till 300- 

500 tkr. Driftskostnaderna, vilket omfattar personal- och hyreskostnader samt medel för 

verksamhet, beräknas till 1100–1 400tkr/år. Utfall budget tidigast hösten 2019. 
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