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Plats och tid

Parken kl. 16.00–17.25

Beslutande

Gunnar Hedin (M)
Thomas Nilsson (KD), Ordförande
Tomas Olsson (SD), 2:e vice ordförande
Kerstin Johansson (S)
Göran Hansson (S)
Ola Olsson (C)
Mats-Åke Svensson (KD), 1:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare
Ersättare

Torbjörn Christensen (M)
Fredrik Jönsson (KD)
Anna Holst (SD)
Magnus Isgren (SD)
Gustaf Centervall (L)
Ismet Dedic (S)
Lars Hemzelius (SÖS)
Peter Frank (KD)

Övriga

Martin Wedin Hansson, Avdelningschef
Annika Eriksdotter, Enhetschef
Ivar Lill, Controller
Sammanträdet har, i enlighet med § 11 i kultur- och fritidsnämndens
arbetsordning, genomförts så att samtliga deltagare genom ljud- och
bildöverföring i realtid och på lika villkor kunnat se och höra varandra.

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen 2020-11-02

Paragrafer

72–84

Sekreterare
Maria Tigerschiöld
Ordförande
Thomas Nilsson (KD)

Justerare

Justerares signaturer

Kerstin Johansson (S)
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Datum då anslaget sätts upp

2020-11-04

Datum då anslaget tas ned

2020-11-26

Förvaringsplats

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift
Maria Tigerschiöld
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§ 84 Äskande av medel för ny rugbyanläggning
Dnr KFN 2019/179

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna framarbetat förslag på ny rugbyanläggning
att hos kommunfullmäktige äska driftsmedel om totalt 813 tkr för år 2022 avseende
hyra för den nya anläggningen till tekniska servicenämnden om 663 tkr,
lokalvårdskostnader om 56 tkr samt drift och skötsel om 94 tkr och för år 2023 och
framåt äska driftsmedel om totalt 1 948 tkr per år, avseende hyra till tekniska
servicenämnden om 1 590 tkr, lokalvårdskostnader om 133 tkr samt drift och
skötsel om 225 tkr
att godkänna Gylle Stadion som alternativ spelplats under byggperioden
att hos kommunfullmäktige äska investeringsmedel om totalt 350 tkr för år 2021
samt driftsmedel om totalt 350 tkr för år 2021 och 50 tkr för år 2022 för
iordningställande och drift av Gylle Stadion som alternativ spelplats under
byggperioden.

Sammanfattning
Befintlig rugbyanläggning, Pilevallen, uppfyller inte arenakraven från Svenska
rugbyförbundet samtidigt som området ska vidareutvecklas i samband med att en
ny skola med tillhörande idrottshall ska uppföras.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-02-27, §21 Ny rugbyanläggning, att ge
förvaltningen i uppdrag att, i enlighet med beslutad handlingsplan, beställa
projektering och kostnadsberäkning från tekniska servicenämnden och därefter
äska pengar från kommunfullmäktige till investering av ny rugbyanläggning.
Projektering och kostnadsberäkning ska beakta en läktare för 200-300 personer, en
omklädningsbyggnad med 4-6 omklädningsrum samt att Pingvin RC önskar ett
nyttjanderättsavtal för en del av marken för att på egen bekostnad kunna uppföra
ett klubbhus på cirka 200 kvadratmeter.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska serviceförvaltningen tagit fram
förslag till ny rugbyanläggning på uppdrag av en politisk arbetsgrupp.
Ett omfattande arbete i nära dialog med Pingvin RC har gjorts för att identifiera
möjliga placeringar och omfattning av en ny rugbyanläggning. Valet har fallit på
en placering av den nya rugbyanläggningen väster och norr om Ymorvallen.
Förslaget innehåller en reglementsenlig elitplan med läktare, två omklädningsrum
och parkeringsplatser till en uppskattad investeringsvolym om totalt 28 miljoner
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kronor. Möjligheter att fortsätta utveckla området för rugby med inriktning mot
ungdomsverksamhet finns framöver i form av en etapp två.
Parallellt har kultur- fritidsförvaltningen i nära dialog med Pingvin RC och Gylle
AIF arbetat fram ett förslag på en tillfällig lösning för seniorspel under
byggperioden.

Beslutsunderlag
Beslut, KFN 2019/11, §21 Ny rugbyanläggning
Tjänsteskrivelse, ny rugbyanläggning
Rugbyanläggning, förslagshandling

Yrkande
Tomas Olsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.

Ajournering
Ajournering klockan 17.15-17.20.

Tilläggsyrkande
Ola Olsson (C) och (S) yrkar att förvaltningen innan 30 juni 2021 ska vara igång
med projekteringen av etapp 2 vad gäller ungdomsplaner i anslutning till den
nybyggda anläggningen.

Protokollsanteckning
”SD ser positivt på att Pingvin äntligen får en ny anläggning. Däremot så saknar vi
att inte ungdomsplanen är med i denna första etapp. Då denna hade varit bra för
deras ungdomsverksamhet.”

Beslutet skickas till
Tekniska servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Pingvin RC
Gylle AIF
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