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2017-03-13
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2017/69
Fotbollstält - inriktningsbeslut
Förslag till beslut

1. Kultur, demokrati- och fritidsnämnden beslutar att uppföra ett fotbollstält under
vintersäsongen på Järfällavallens B-plan.
Ärendet i korthet

1. Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för 2017 beviljat 16,5 mnkr för
uppförande av en fotbollshall. Förvaltningen föreslår en lösning med ett fotbollstält
som finns uppsatt under vintersäsongen på Järfällavallens B-plan.
Handlingar

1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-13.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för 2017 beviljat 16,5 mnkr för
uppförande av en fotbollshall.
Överväganden

De ekonomiska medel som finns att tillgå gör det möjligt med ett fotbollstält uppsatt
på någon av kommunens fotbollsplaner under vintersäsongen.
På Järfällavallen finns två konstgräsplaner, varav en är uppvärmd och är den plan
som kan användas av kommunens fotbollsklubbar under vintersäsongen. Att
koncentrera vinterfotbollen till Järfällavallen är därför naturligt. Ett fotbollstält
uppsatt över Järfällavallens B-plan skulle fördubbla möjligheterna tidsmässigt att
träna fotboll under vintersäsongen.
Barnkonsekvensanalys

Uppförande av ett fotbollstält under vintersäsongen är positivt för barn- och
ungdomsfotbollen. Det kommer dock i första hand vara tillgängligt för de barn och
unga som är organiserade i ett lag i en förening. Spontanfotboll kommer troligen inte
vara möjligt att anordna i tältet annat än möjligen vid speciella tillfällen.
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Ekonomiska konsekvenser

Investeringen resulterar i en kapitalkostnad på 2 145 tkr år 1 om kostnaden blir exakt
16,5 mnkr. Denna summa kommer belasta den internhyra som nämnden ska betala.
Dessutom tillkommer driftkostnader för uppvärmning, el, underhåll och personal.
Kostnader för upp- och nedtagning av tältet tillkommer också. Sannolikt måste ett
avtal med ett företag tecknas vad gäller upp- och nedtagning. Ekonomisk
kompensation för kapital- och driftkostnader kommer att sökas i budget 2018.
En kalkyl på driftkostnader och intäkter kommer att redovisas då projektet närmar
sig sin slutfas.
För att kunna sköta och underhålla konstgräsytan krävs en investering i en
borstmaskin som går på el (förbränningsmotorer är inte tillåtna i tält på grund av
bestämmelser om brandskydd). Investeringsmedel för detta kommer att sökas i
budget 2018.
Slutsatser

Förvaltningen föreslår att ett fotbollstält sätts upp på Järfällavallens B-plan under
vintersäsongen.
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