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Beställning av markarbeten för möjliggörande av
allaktivitetsplan i Segersäng.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Kultur och fritidsnämnden
beslutar.
1.
Uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att beställa
markarbeten för att möjliggöra etablering av en allaktivitetsplan i Segersäng,
till en kostnad upp till 600 tkr.

Birgitta Dahlin
Förvaltningschef

Christer Dahl
Kultur- och fritidschef

Ärendebeskrivning
I samband med utbyggnaden av Segersängs By utlovade Småa att en aktivitetsyta
skulle ingå i projektet. Förhandlingar har under senare tid förts mellan kommunen
och Småa för att få till en sådan plats. Den idrottsförening som startat i Segersäng
har också varit delaktiga och mycket engagerade i frågan. Flera olika platser för
aktivitetsytan har diskuterats. Slutligen återstod endast ett alternativ där det var
möjligt att anlägga en sådan plan, nämligen den tomt som i detaljplanen är märkt
som plats för eventuell skola. För att marken ska kunna utnyttjas behöver dock en
del markarbeten utföras. Det är en kostnad som Småa inte är beredd att stå för.
För att Småa ska finansiera en allaktivitetsplan behöver kommunen stå för de
markarbeten som måste utföras. Kultur- och fritidsenheten anser att det är
angeläget att skapa möjligheter för spontanidrott i Segersäng. En allaktivitetsplan
skulle också ge alla boende i Segersäng en naturlig gemensam samlingsplats.
Under förutsättning att kommunen finansierar nödvändigt markarbete kommer
Småa finansiera en allaktivitetsplan. Ytterligare en förutsättning för att projektet
ska realiseras är att idrottsföreningen sköter driften av allaktivitetsplanen.
Idrottsförening och Småa samverkar om villkoren för detta.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom barn- och utbildningsförvaltningen i nära samarbete med
representanter från Segersängs idrotts- och föräldraföreningar och miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ekonomiska konsekvenser
Kultur och fritidsnämnden beställer markararbeten upp till 600 tkr för etablering
av en allaktivitetsplan. Kapitalkostnaderna som belastar nämnden uppgår till 20
tkr per år. I det fall en skola etableras på tomten kommer kvarstående
kapitalkostnader belasta det projektet då planen i så fall kommer att bli en del av
skolans utemiljö.
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