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§ 67
Vårbergs IP – inriktningsbeslut
Dnr 08.01.01/241/2016
BESLUT
1

Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till inriktning för utveckling av Vårbergs IP.

2

Idrottsnämnden godkänner förslag avseende inhyrning enligt vad som redovisas i ärendet.

3

Idrottsnämnden anmäler inriktningsförslaget avseende inhyrning till kommunstyrelsen för
godkännande.

Ärendet
Fastighetskontoret har fått i uppdrag av fastighetsnämnden att för idrottsförvaltningens
räkning ta fram erforderliga handlingar inför ett inriktningsbeslut gällande utveckling av
Vårbergs IP.
På idrottsplatsen föreslås en ny multihall, bestående av en teknikhall för fotboll, en fullstor
idrottshall samt ytor för fritidsverksamhet. Multihallen innehåller även omklädnings- och
förrådsutrymmen för idrottsanläggningens besökare samt driftpersonal.
En friliggande nybyggnation för serviceutrymmen för personal-, omklädnings-, garage- och
förrådsutrymmen.
I utomhusmiljön kommer ytor för spontanidrott skapas som ett tillskott för stadsdelen, en
rundbana för skolfriidrott samt en motionsslinga.
På idrottsplatsen anläggs två nya konstgräsplaner (11-spels respektive 7-spelsplan) samt
omläggning av den befintliga, uttjänta, konstgräsplanen (11-spelsplan). Samtliga
konstgräsplaner ligger i separat ärende och omfattas ej av detta ärende.
Anläggningen kommer att fungera som en mötesplats för Vårberg med omnejd.
I samband med detta projekt utförs åtgärder för dagvattenhantering i området för ett så kallat
100-årsregn separat finansierat av klimatmedel genom exploateringkontoret.
Den preliminära tidplanen anger att utvecklingen av Vårbergs IP kan vara klar i sin helhet år
2022, men kan färdigställas i olika etapper. Konstgräsplanerna som ingår i ett separat ärende,
genomförs i en första etapp. Sedan uppförs den friliggande servicebyggnaden och därefter
multibyggnaden. Utomhusytorna utförs efter att multibyggnaden är uppförd.
Projektet beräknas att finansieras inom planerad investeringsplan 2018. Förvaltningarna
bedömer att det kommer att innebära svårigheter att prioritera in projektet under följande år.
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Förvaltningens förslag till beslut
Se under rubriken BESLUT.
Framlagda förslag till beslut
Vice ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) samt ledamöterna Daniele Fava (L) och Mikael
Valier (KD) föreslår
Återremiss av förslaget
förvaltningen återkommer med ett reviderat förslag till en lägre kostnad för
utveckling av Vårbergs IP
därutöver anförs följande
Vi är i grunden positiva till att få till stånd en utveckling av Vårbergs IP. Vi noterar dock att
den beräknade investeringsutgiften uppgår till hela 445 mnkr och då är ändå kostnaderna för
den nya 11-spelsplanen av konstgräs med ny planbelysning, en 7-spelsplan av konstgräs samt
omläggningen av ytterligare en 11-spels konstgräsplan inte inräknade utan omfattas av ett
separat beslut. Dessa två beslut prognostiseras att omfatta totalt 473 mnkr och riskerar att bli
den allra dyraste idrottsinvesteringen som fastighetsnämnden har beslutat om denna
mandatperiod.
Vi ställer oss frågande till den extremt höga kostnaden i detta ärende som motsvarar
snittkostnaden för 10 fullstora idrottshallar. Vid Kämpetorpsskolan byggs en dubbel
idrottshall och 11-spelsplan av konstgräs för drygt en tredjedel av kostnaden. I Kristineberg
på Kungsholmen planeras två fullstora idrottshallar till en kostnad av 165 mnkr. Det är med
andra ord förhållandevis lite idrottsanläggningar som erhålls i detta ärende jämfört med
tidigare beslutade idrottsprojekt.
Nästan alla projekt som initieras blir väsentligt mycket dyrare mellan inriktnings- och
genomförandebeslut, många blir till och med dubbelt så dyra som man från början räknade
med. Det finns därför stor risk att slutkostnaden för utvecklingen av Vårbergs IP inte stannar
vid 445 + 28 mnkr.
Självklart måste åtgärder vidtas för Vårbergs IP, men med nära en halv miljard i
investeringsutgift tillsammans med tidigare historik om kraftiga fördyringar måste
kostnaderna minskas för att vi som politiker med gott samvete kan säkerställa värnandet av
skattebetalarnas medel.
Ordföranden Alexander Lindholm m.fl. (S) samt ledamöterna Anders Lindell (MP)
m.fl. och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar avslag till förslaget om återremiss av ärendet och
yrkar istället att ärendet skall behandlas idag och får bifall till detta.
Ordföranden Alexander Lindholm m.fl. (S), Anders Lindell (MP) m.fl. samt Mehdi
Oguzsoy (V) yrkar därefter bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Ersättaryttrande
Mathias Mellgren (C) anmäler följande ersättaryttrande:
Om jag hade haft rösträtt så hade jag anslutit mig till Moderaternas, liberalernas och
kristdemokraternas förslag till beslut.
Beslutsgång
Idrottsnämnden beslutar enligt ordföranden Alexander Lindholm m.fl. (S) samt ledamöterna
Anders Lindell (MP) m.fl. och Mehdi Oguzsoy (V) förslag till beslut vad gäller yrkandet om
återremiss samt bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Reservation
Bo Sundin m.fl. (M), Daniele Fava (L) samt Mikael Valier (KD) reserverar sig mot beslutet
till förmån för sitt förslag till beslut.

I Tjänsten

Erik Odenlid
Nämndsekreterare
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