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Ny idrottshall vid Hjortsbergsskolan
Beslut
Kultur och fritidsnämnden godkänner skrivelsen som helhet efter vissa
justeringar och vidarebefordrar den som ett informationsärende till tekniska
nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har fattat beslut om en fortsatt budgetering av en ny
Hjortsbergskola med en utökad idrottshall. Budgetkalkylen för projektet är
framtagen av fastighetsavdelningen och den är fördelad mellan barn‐ och
utbildningsförvaltningen, 95 000 000 kr, och kultur‐ och fritidsförvaltningen,
20 000 000 kr. Kultur‐ och fritidsförvaltningen förväntar sig en budget
justering för att möta den ökade driftkostnaden som faller ut då byggnationen är
färdig 2019.
Kultur‐ och fritidsnämndens målsättningar är att stödja en tillgänglig mångfald av
kultur, föreningsliv och idrott, vilket bidrar till individens utveckling och
samhällets attraktivitet. Genom kultur, föreningsliv och idrott ges möjligheter till
nya kunskaper och färdigheter, som bidrar till utveckling, folkbildning, glädje och
gemenskap. Genom att skapa och utveckla mötesplatser med kultur och idrott som
berikas med gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Kultur‐ och
fritidsnämnden stöttar särskilt aktiviteter och arrangemang som har barn och
unga i fokus. Den planerade idrottshallen vid Hjortsbergskolan ser vi som ett
måste att den byggs för dagens och framtidens behov så gott vi kan blicka framåt i
tid. Det är viktigt att beakta en förväntad befolkningstillväxt, samt att hälsoperspektivet med rörelse är och kommer att bli allt mer viktigt för kommuninvånarna. Hjortsbergskolans nya idrotthall måste byggas som en hållbar lösning
över tid och med mått som tillgodoser föreningslivets specifika krav. Utemiljön är
viktig för spontana aktiviteter exempelvis parkour och då med ett extra fokus i
riktning mot Kv. Fritiden.
Kultur‐ och fritidsförvaltningen förordar en anläggning där många olika idrotter
ryms med ett särskilt fokus på behovet av hög takhöjd. I dagsläget ska skolans
behov, Ljungby badminton, Ljungby drill och Ljungby gymnastikklubbs träning
och tävlings behov tillgodoses samt inomhus träning för parkour. Ljungby
gymnastikklubb och Ljungby drill är aktiva och växande föreningar.
Gymnastiklubben har cirka 300 barn och ungdomar i kö.
De har målsättningen, att med en ny träningshall och med bra utrustning, att inom
bara några år delta i junior‐SM och i fler nationella tävlingar.

Beställningsspecifikation enligt SKL´s måttbok finns i tjänsteskrivelsen som
bifogas protokollsutdrag.
Justerandes sign
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Förvaltningens förslag till beslut: Kultur och fritidsnämnden föreslås godkänna

skrivelsen som helhet efter vissa justeringar och vidarebefordra den som ett
informationsärende till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-15.
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