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Kommunstyrelsen

E-förslag - Näridrottsplats i
Hofterup/Ålstorp vid Skönadalsskolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Bifall till delen av e-förslaget som rör utegym och spontanidrottsplats.
Finansiering av ovanstående förslag ska beaktas i samband med budgetarbetet för 2019. Om
bildningsnämndens ekonomiska förutsättningar så medger kommer åtgärder tidigareläggas och
finansieras inom bildningsnämndens befintliga ram.
E-förslag om att anlägga en näridrottsplats i Hofterup/Ålstorp vid Skönadalsskolan anses som
återrapporterat.

Ärendebeskrivning
E-förslag har inkommit som innebär att anlägga en näridrottsplats på Skönadalsskolans
grusplan. Förslagslämnaren har även inkommit med sin uppskattning av kostnader för
anläggningen.
Då området tillhör skolans fastighet har bildningskansliet uppdragit åt fastighetsförvaltare vid
KKB lokaler att göra kommunens bedömning av kostnader för att uppföra en anläggning enligt eförslaget. Ingen detaljerad kalkyl har begärts utan enbart en prisindikation baserat på
kommunens tidigare erfarenheter av liknande anläggningar.
KKB lokaler och fritid och kulturs handläggare bedömer att en anläggning enligt e-förslaget skulle
innebära en investeringskostnad på runt 4 miljoner och en årlig driftskostnad på 400 000 - 500
000:-. Denna prisindikation omfattar samtliga investeringskostnader och årlig drift (avskrivning,
grönyteskötsel, utbyte av granulat konstgräs mm)
Bildningsnämnden skriver i sitt beslut Bn § 41/2017, att man vill främja skapande av en spontan
mötesplats i Hofterup och föreslår därför kommunstyrelsen att bifalla delar av e-förslaget.
Delarna som avses är spontanidrottsplats och utegym.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Näridrottsplats i Hofterup/Ålstorp vid Skönadalskolan, e-förslag
Bildningsnämndens beslut § 41/2017 - Yttrande om e-förslag: näridrottsplats i Hofterup
Kostnadsindikation spontanidrottsplats
Prisindikation projekt Näridrottsplats
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Förslag
Beskrivning om Näridrottsplats:
"En naturlig samlingsplats
En näridrottsplats/multiarena erbjuder en naturlig samlingsplats där allmänheten, oavsett ålder, kan inspireras
till spontan lek i en hälsosam miljö. Riksidrottsförbundets undersökningar visar att en aktiv livsstil har många
positiva effekter för individen där personer som rör på sig är friskare. Genom att anlägga en näridrottsplats i
ett strategiskt läge kan man skapa förutsättningar för en bra integration och inspirera till en sund
sysselsättning."
Bakgrund:
Vi har skapat en grupp för att väcka frågan om att investera i vår närmiljö och göra området levande runt
skolan i Hofterup/Ålstorp. Genom att aktivera barn och ungdomar samt att verka för en naturlig samlingsplats
i vår by.
Vi har en fantastisk skola som presterat med dem bästa resultaten i Sverige, både med skolmat och
studieresultat.
En engagerad lärarkår och en trygg tillvaro för våra barn.
Vi har även en fantastisk fritidsgård som lockar till sig elever från våra närliggande tätorter då dem engagerar
sig mycket i våra ungdomar.
Det är även påvisat att studieresultaten blir bättre om fysiskt aktivitet utföres i anslutning till lektioner.
Detta har även skolan infört i årskurs 5 & 6 på Skönadal.
Detta förslag kan hjälpa skolan, eleverna och idrottslärarna med mer fysisk aktivitet och mer spontanidrott på
fritiden som då också genererar bättre studieresultat.
Vårt förslag innefattar en näridrottsplats, 5 manna konstgräsplan, löparbana samt ett utegym, där allt får plats
befintligt område vid skolans grusplan.
Genom detta förslag så kanske man även får bukt med skadegörelsen på bl.a. skolan då det blir mer aktivitet
runt skolan under dygnets alla timmar.
Utdrag ur "Näridrottsplats - för fysisk aktivitet i boendemiljö"
från Sveriges Riksidrottsförbund
Kommunerna har dessutom ansvaret foࡇr skolgaࡈrdarnas utformning. Vi vill understryka den betydelse
skolgaࡈrdarna har foࡇr elevernas moࡇjligheter till lek och roࡇrelse. Laࡇmpligt utformade skolgaࡈrdar kan stimulera
fysiska aktiviteter genom att fungera som arena foࡇr motion och idrott.
Läs mer i länken nedan:
http://www.svenskidrott.se/globalassets/svenskidrott/dokument/undersidor/anlaggningar/naridrottsplats.pdf
Detta är vårt förslag!
/Från en engagerad förälder i Hofterup/Ålstorp.
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Kostnadsindikation spontanidrottsplats
Kostnadsindikationen bygger på erfarenheter och kunskaper från tidigare anläggningar av liknande typ
och är framtagen av Håkan Strandberg, förvaltare KKB Lokaler och Fritid och kulturs förvaltning.
Investeringskostnad:
Kostnadsindikationen inkluderar samtliga investeringskostnader, vilket utöver materialkostnader
innefattar markarbeten, rördragning, elinstallationer, anslutningsavgifter avseende el och VA, samt
eventuella bygglovskostnader:
Belysning: 700 000:Bollplan: 800 000:Näridrottsplats: 600 000:Löparbana: 400 000:Utegym: 100 000:Underarbete: 1 500 000:TOTALT: 4 100 000:Årlig driftskostnad:
Avskrivningskostnaden bygger på en avskrivningstid på 20 år.
Avskrivningskostnad: 205 000:Utbyte av konstgräs: 50 000:Grönyteskötsel: 150 000:Övrig skötsel, allmänt underhåll: 50 000:TOTALT: 455 000:-

Bildningsnämnden
Jonny Norrby
• Jonny.Norrby@kavlinge.se

Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se
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