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Tekniska servicenämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-11-11

TSN 2019/520

Plats och tid

Dunkerska salen, Henry Dunkers gata, plan 1 kl. 15.00–15.45

Beslutande

Fredrik Schlyter (M), Ordförande
Göran Gärtner (M)
Benny Roth (KD), 1:e vice ordförande
Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande
Johnny Nilsson (S)
Eva Höckert (S)
Sven Tilly (SÖS)

Tjänstgörande ersättare
Ersättare

Ann Kajson Carlqvist (M), Deltar via Skype
Bengt Nilmo (M), Deltar via Skype
Mats Andersson (SD), Deltar via Skype

Övriga
Justeringens plats och tid

2020-11-16

Paragrafer

111–126

Sekreterare
Anna Pålsson
Ordförande
Fredrik Schlyter (M)

Justerare

Benny Roth (KD)

Johnny Nilsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Tekniska servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-18

Datum då anslaget tas ned

2020-12-03

Förvaringsplats
Underskrift
Anna Pålsson
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Tekniska servicenämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-11-11

TSN 2019/520

§ 122 Äskande av medel rugbyanläggning
Dnr TSN 2020/211

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att anslå tekniska servicenämndens investeringsbudget 28 mnkr ur investeringsplan
2021-2022 för projektet.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden och
Tekniska servicenämnden uppdrag att ta fram förslag till ny rugbyanläggning. Den
befintliga rugbyplanen vid Pilevallen uppfyller inte kraven från svenska
rugbyförbundet, samtidigt som området ska vidareutvecklas i samband med att en
ny skola åt Engelska skolan ska uppföras.
Ett omfattande arbete i nära dialog med Pingvin Rugbyclub 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. Detta förslag innehåller A-plan med läktare, 2 omklädningsrum och
parkeringsplatser till en uppskattad investering om 28 miljoner kronor. Möjligheter
att fortsätta utveckla området för rugby med inriktning mot ungdomsverksamhet
finns framöver i form av en etapp 2. För ytterligare information se tjänsteskrivelse,
rubrik Ärendet.
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
Tjänsteskrivelse Äskande av medel ny rugbyanläggning, TSN 2020/211
KFN 2019/11, §21 Ny rugbyanläggning

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

