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Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 
 
att  anta förvaltningens förslag till yttrande, och 

att  sända detsamma till plan- och byggnadsnämnen. 
 
 
Sammanfattning 
Nämnden föreslås tillstyrka förslaget till detaljplan genom att anta förvaltningens förslag till 
remissyttrande samt att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden 
 
Ärendet 
Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att yttra sig över förslaget till detaljplan för 
Lindbackens skola som är på samråd mellan 17 juni och 2 september 2016. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny grundskola, idrottshall och förskola med plats 
för totalt cirka 600 elever. 
 
Det bör påpekas att idrottshallen ska byggas för ändamålen skola och fritid. Skolan har 
företräde att hyra idrottshallen under skoltid. Övrig tid, som också är större delen av tiden 
som idrottshallen kommer att användas, är den en viktig resurs för en aktiv fritid och kommer 
främst att hyras ut till föreningslivet.  
 
Idrottshallen utgör en viktig anläggning för de som ska bo och gå i skola i Lindbacken, men 
ett kvarvarande behov som återstår att lösa är en idrottsplats utomhus med bollplan, 
motionsspår och spontanidrottsyta. Detta måste dock lösas inom en annan detaljplan 
 
Nämnden föreslås anta förvaltningens förslag till remissyttrande samt att sända detsamma till 
plan- och byggnadsnämnden 
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Direktör 
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 FÖRSLAG 

Plan- och byggnadsnämnden 

Detaljplan för Lindbackens skola. PBN-2015-001946 
Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att yttra sig över förslaget till detaljplan för 
Lindbackens skola som är på samråd.  
 
Idrotts- och fritidsnämnden tillstyrker planförslaget med följande synpunkter: 
 
Det bör påpekas att idrottshallen ska byggas för ändamålen skola och fritid. Skolan har 
företräde att hyra idrottshallen under skoltid. Övrig tid, som också är större delen av tiden 
som idrottshallen kommer att användas, är den en viktig resurs för en aktiv fritid och kommer 
främst att hyras ut till föreningslivet.  
 
Idrottshallen utgör en viktig anläggning för de som ska bo och gå i skola i Lindbacken, men 
ett kvarvarande behov som återstår att lösa är en idrottsplats utomhus med bollplan, 
motionsspår och spontanidrottsyta. Detta måste dock lösas inom en annan detaljplan. 
 
 
Idrotts- och fritidsnämnden 
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