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Paragraf 230 Ärendenummer KS2022/837 

Omfördelning investeringsbudget konstgräsplan 
Lillsidan 4:4 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Omfördela 2,5 miljoner kronor i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens  
investeringsplan 2026 från samlingsposten 
hyresgäst/kapacitetsanpassningar/utemiljö till upplevelsenämndens projekt 
konstgräsplan Lillsidan.  
 

2. Omfördela 2,5 miljoner kronor i upplevelsenämndens investeringsplan  
2026 från inventarier till projektet konstgräsplan Lillsidan. 
 

3. Upplevelsenämndens ökade driftkostnader för investeringen hanteras i  
ordinarie budgetprocess.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att upplevelsenämnden genomför investering av 
konstgräsplan på Lillsidan 4:4 för 5 miljoner kronor under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar om omfördelning av investeringsplan 2026 och att 
upplevelsenämndens ökade driftkostnader hanteras i ordinarie budgetprocess. 

Sammanfattning 
I projektet ny grundskola på Lillsidan 4:4 har samverkansmöjligheter mellan  
verksamheter eftersträvats och möjliggjorts. Utbildnings- och  
arbetsmarknadsförvaltningen har drivit frågan om att få en naturlig vuxennärvaro i  
området genom att förstärka den grönyta som finns för idrott och rastaktiviteter på  
skolgården. 

I samverkan med upplevelseförvaltningen ser båda förvaltningarna en  
stor möjlighet och vinst att samnyttja den gräsplan som skolan planerat på  
skolgården. Förvaltningarnas gemensamma önskemål är därför att göra denna yta  
till en konstgräsplan med måtten cirka 79 meter x 66 meter. Planens storlek  
möjliggör spel för nio spelare eller uppdelning i två mindre planer med sju spelare  
per plan. Även om det inte skulle bli ett beslut om konstgräsplan har utbildnings-  
och arbetsmarknadsförvaltningen som avsikt att anlägga en enklare plan i samma  
storlek.  
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Ytan kommer användas av skolan under dagtid för rastverksamhet och  
idrottslektioner. På kvällar, helger samt vissa lov kommer konstgräsplanen kunna  
hyras av föreningslivet men även finnas tillgänglig för spontanidrott. 
Både utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och upplevelsenämnden har 
fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige en omfördelning av investeringsplan 
för 2026 mellan nämnderna och att den ökade driftkostnaden för 
upplevelsenämnden hanteras i kommande budgetprocess.  
 
Ärendet har beretts mellan utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning,  
upplevelseförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning och  
kommunledningsförvaltning. Kommunledningsförvaltningen anser att 
grundskoleprojektets mål om social hållbarhet förstärks genom att den 
samordnade investeringen möjliggör en högre grad av naturlig vuxennärvaro i 
området.  

Med en samordnad investering kan investeringen utgiftsmässigt finansieras inom  
befintlig investeringsplan. Verksamhetsmässigt ger samordningen en hög  
nyttjandegrad då användning av investering möjliggörs både dag- och kvällstid för  
såväl skolan som föreningslivet men även för spontanidrott. Den totala 
investeringsutgiften beräknas till 5 miljoner kronor och driftkostnadsökning till cirka 
0,7 miljoner kronor för upplevelsenämnden. Eftersom upplevelseförvaltningen har 
driftansvar för idrottsverksamhet i kommunen är det lämpligt att den samlade 
investeringsutgiften ligger hos upplevelsenämnden. Konstgräsplanen antas 
medföra en ökad vuxennärvaro vilket förstärker avsikten att förutom ny grundskola 
skapa en mötesplats i området där social hållbarhet utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 177 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-20 Protokollsutdrag, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-10-19 UAN2022/1099, § 162 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-10-18, UPN2022/170, § 67 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd 
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Paragraf 177 Ärendenummer KS2022/837 

Omfördelning investeringsbudget konstgräsplan 
Lillsidan 4:4 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Upplevelsenämnden genomför investering av konstgräsplan på Lillsidan 
4:4 för 5 miljoner kronor under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om omfördelning av investeringsplan 2026 och att 
upplevelsenämndens ökade driftkostnader hanteras i ordinarie 
budgetprocess. 

Sammanfattning 
I projektet ny grundskola på Lillsidan 4:4 har samverkansmöjligheter mellan  
verksamheter eftersträvats och möjliggjorts. Utbildnings- och  
arbetsmarknadsförvaltningen har drivit frågan om att få en naturlig vuxennärvaro i  
området genom att förstärka den grönyta som finns för idrott och rastaktiviteter på  
skolgården. 

I samverkan med upplevelseförvaltningen ser båda förvaltningarna en  
stor möjlighet och vinst att samnyttja den gräsplan som skolan planerat på  
skolgården. Förvaltningarnas gemensamma önskemål är därför att göra denna yta  
till en konstgräsplan med måtten cirka 79 meter x 66 meter. Planens storlek  
möjliggör spel för nio spelare eller uppdelning i två mindre planer med sju spelare  
per plan. Även om det inte skulle bli ett beslut om konstgräsplan har utbildnings-  
och arbetsmarknadsförvaltningen som avsikt att anlägga en enklare plan i samma  
storlek.  

Ytan kommer användas av skolan under dagtid för rastverksamhet och  
idrottslektioner. På kvällar, helger samt vissa lov kommer konstgräsplanen kunna  
hyras av föreningslivet men även finnas tillgänglig för spontanidrott. 
Både utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och upplevelsenämnden har 
fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige en omfördelning av investeringsplan 
för 2026 mellan nämnderna och att den ökade driftkostnaden för 
upplevelsenämnden hanteras i kommande budgetprocess.  
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Kommunledningsförvaltningen anser att grundskoleprojektets mål om social  
hållbarhet förstärks genom att den samordnade investeringen möjliggör en högre  
grad av naturlig vuxennärvaro i området.  

Med en samordnad investering kan investeringen utgiftsmässigt finansieras inom  
befintlig investeringsplan. Verksamhetsmässigt ger samordningen en hög  
nyttjandegrad då användning av investering möjliggörs både dag- och kvällstid för  
såväl skolan som föreningslivet men även för spontanidrott.  
 
Den totala investeringsutgiften beräknas till 5 miljoner kronor och  
driftkostnadsökning till cirka 0,7 miljoner kronor för upplevelsenämnden. 
Eftersom upplevelseförvaltningen har driftansvar för idrottsverksamhet i 
kommunen är det lämpligt att den samlade investeringsutgiften ligger hos 
upplevelsenämnden. 
 
Konstgräsplanen antas medföra en ökad vuxennärvaro vilket förstärker avsikten 
att förutom ny grundskola skapa en mötesplats i området där social hållbarhet  
utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-20  
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-10-19 
UAN2022/1099, § 162  
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-10-18, UPN2022/170, § 67 
__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Ingela Höij 
0171-626254 
Ingela.hoij@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Omfördelning investeringsbudget konstgräsplan 
Lillsidan 4:4 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Omfördela 2,5 miljoner kronor i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
investeringsplan 2026 från samlingsposten 
hyresgäst/kapacitetsanpassningar/utemiljö till upplevelsenämndens projekt 
konstgräsplan Lillsidan.  
  

2. Omfördela 2,5 miljoner kronor i upplevelsenämndens investeringsplan 
2026 från inventarier till projektet konstgräsplan Lillsidan. 
 

3. Upplevelsenämndens ökade driftkostnader för investeringen hanteras i 
ordinarie budgetprocess.  

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Upplevelsenämnden genomför investering av konstgräsplan på Lillsidan 4:4 för 5 
miljoner kronor under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om 
omfördelning av investeringsplan 2026 och att upplevelsenämndens ökade 
driftkostnader hanteras i ordinarie budgetprocess.  

Ärendet 

Bakgrund 
I projektet ny grundskola på Lillsidan 4:4 har samverkansmöjligheter mellan 
verksamheter eftersträvats och möjliggjorts. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen har drivit frågan om att få en naturlig vuxennärvaro i 
området genom att förstärka den grönyta som finns för idrott och rastaktiviteter på 
skolgården. I samverkan med upplevelseförvaltningen ser båda förvaltningarna en 
stor möjlighet och vinst att samnyttja den gräsplan som skolan planerat på 
skolgården. Förvaltningarnas gemensamma önskemål är därför att göra denna yta 
till en konstgräsplan med måtten cirka 79 meter x 66 meter. Planens storlek 
möjliggör spel för nio spelare eller uppdelning i två mindre planer med sju spelare 
per plan. Även om det inte skulle bli ett beslut om konstgräsplan har utbildnings- 
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och arbetsmarknadsförvaltningen som avsikt att anlägga en enklare plan i samma 
storlek.    

Ytan kommer användas av skolan under dagtid för rastverksamhet och 
idrottslektioner. På kvällar, helger samt vissa lov kommer konstgräsplanen kunna 
hyras av föreningslivet men även finnas tillgänglig för spontanidrott. 

Både utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och upplevelsenämnden har fattat 
beslut om att föreslå kommunfullmäktige en omfördelning av investeringsplan för 
2026 mellan nämnderna och att den ökade driftkostnaden för upplevelsenämnden 
hanteras i kommande budgetprocess.   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts mellan utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning, 
upplevelseförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning och 
kommunledningsförvaltning. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen anser att grundskoleprojektets mål om social 
hållbarhet förstärks genom att den samordnade investeringen möjliggör en högre 
grad av naturlig vuxennärvaro i området.  

Med en samordnad investering kan investeringen utgiftsmässigt finansieras inom 
befintlig investeringsplan. Verksamhetsmässigt ger samordningen en hög 
nyttjandegrad då användning av investering möjliggörs både dag- och kvällstid för 
såväl skolan som föreningslivet men även för spontanidrott.  

Ekonomiska konsekvenser 
Den totala investeringsutgiften beräknas till 5 miljoner kronor och 
driftkostnadsökning till cirka 0,7 miljoner kronor för upplevelsenämnden. 
 
Eftersom upplevelseförvaltningen har driftansvar för idrottsverksamhet i kommunen 
är det lämpligt att den samlade investeringsutgiften ligger hos upplevelsenämnden. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Konstgräsplanen antas medföra en ökad vuxennärvaro vilket förstärker avsikten att 
förutom ny grundskola skapa en mötesplats i området där social hållbarhet 
utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-20 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-10-19 
UAN2022/1099, § 162 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-10-18, UPN2022/170, § 67 
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Daniel Nilsson 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Ingela Höij 
Controller 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Upplevelsenämnd för åtgärd 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd för kännedom 
Teknisk nämnd för kännedom 
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Paragraf 162 Ärendenummer UAN2022/1099 

Omfördelning av investeringsmedel från UAN till UPN  

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 2,5 mnkr från utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens samlingspost för investeringar, 
Hyresgästanpassningar/kapacitetshöjande/utemiljö 2026 till upplevelsenämnden. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för egen del 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslutar att begära att 
kommunfullmäktige omfördelar investeringsmedel med 2,5 mnkr från 2026 års 
investeringsplan till upplevelsenämnden, från samlingsposten 
Hyresgästanpassningar/kapacitetshöjande/utemiljö. 

Beskrivning av ärendet 
Lillsidanskolan byggs och beräknas stå klar 2026. I området finns bygger också 
upplevelsenämnden en ny sporthall samt ungdomsgård. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Det finns flera goda exempel på möjligheter till samverkan i projektet av 
Lillisidanskolan. Vi har drivit frågan om att få en naturlig vuxennärvaro i området 
genom att förstärka den grönyta som finns för idrott och rastaktiviteter på 
skolgården genom att hitta samverkansmöjligheter med upplevelseförvaltningen. Vi 
har sett att det finns en stor möjlighet och vinst att samutnyttja den gräsplan som 
skolan planerat på skolgården. Samt att då anpassa den så den kan nyttjas av 
föreningslivet under kvällar och helger. Önskemålet från upplevelseförvaltningen 
har då varit att göra denna yta till en konstgräsplan med måtten ca: 79x66. Detta 
möjliggör 9-mannaspel i fotboll. 

Ytan kommer användas av skolan under dagtid för rastverksamhet och 
idrottslektioner. Skolgården är ritad med dessa förutsättningar och verksamheterna 
i skolan ser detta som en stor tillgång för området. På kvällar, helger samt vissa lov 
kommer planen då kunna hyras via lokalbokningen av föreningslivet i Enköping. 

Detta kommer medföra en naturlig vuxennärvaro i området och goda 
förutsättningar för att stärka föreningslivet i närområdet. 
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Eftersom upplevelseförvaltningen kommer sköta driften av denna fotbollsplan har 
beslut tagits att det är bäst om den samlade investeringen ligger hos 
upplevelsenämnden. Därför önskar vi omfördela de investeringsmedel vi tänkt 
använda för detta projekt till upplevelsenämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Omfördelning av investeringsmedel från UAN till UPN, daterad 
2022-09-19 

Utbildningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 2,5 mnkr från utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens samlingspost för investeringar, 
Hyresgästanpassningar/kapacitetshöjande/utemiljö 2026 till upplevelsenämnden. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslutar att begära att 
kommunfullmäktige omfördelar investeringsmedel med 2,5 mnkr från 2026 års 
investeringsplan till upplevelsenämnden, från samlingsposten 
Hyresgästanpassningar/kapacitetshöjande/utemiljö. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott den  5 oktober 2022. 

Utskottets förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 2,5 mnkr från utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens samlingspost för investeringar, 
Hyresgästanpassningar/kapacitetshöjande/utemiljö 2026 till upplevelsenämnden. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslutar att begära att 
kommunfullmäktige omfördelar investeringsmedel med 2,5 mnkr från 2026 års 
investeringsplan till upplevelsenämnden, från samlingsposten 
Hyresgästanpassningar/kapacitetshöjande/utemiljö. 

Yrkanden 
Tilläggsyrkande från Johan Engwall, Socialdemokraterna  

Förslag till kommunfullmäktige 
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2. Kommunfullmäktige beslutar att ge Upplevelsenämnden i uppdrag att 
samband med användning av investeringsmedlen föra en dialog med 
idrottsföreningar för att i möjligaste mån möta deras behov av 
konstgräsplan, samt föra en dialog med Tekniska nämnden för att ”bygga 
rätt” från början t ex tillgång till olika faciliteter. 

Förslag till nämnden 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslutar att begära att 
kommunfullmäktige beslutar att ge Upplevelsenämnden i uppdrag att 
samband med användning av investeringsmedlen föra en dialog med 
idrottsföreningar för att i möjligaste mån möta deras behov av 
konstgräsplan, samt föra en dialog med Tekniska nämnden för att ”bygga 
rätt” från början t ex tillgång till olika faciliteter. 

Mats Flodin (M) yrkar avslag på tilläggsyrkandet från Johan Engwall (S).  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt propositionsordningen att 
först besluta om förvaltningens förslag till beslut och sedan om tilläggsyrkandet, 
och finner att nämnden godkänner det.   

Ordföranden föreslår att beslut i ärendet ajourneras till efter lunch, dvs kl 13:00 och 
finner att nämnden godkänner detta.  

Ärendet återupptas efter lunch kl 13:00.  

Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut och finner att så sker.  

Ordföranden ber nämnden att genom acklamation godkänna eller avslå 
tilläggsyrkandet från Johan Engwall, Socialdemokraterna.  

Ordföranden finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.  

__________ 
 
Kopia till: 
Upplevelsenämnden, upn.dia@enkoping.se  
Kommunfullmäktige, ks.dia@enkoping.se 
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Paragraf 67 Ärendenummer UPN2022/170 

Konstgräs skola Väster 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
· Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 2,5 

miljoner kronor av upplevelsenämndens investeringsplan för 2026 för 
inventarier, omfördelas till projektet konstgräsplan Lillsidan. 

· Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 2,5 
miljoner kronor från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
investeringsplan för 2026 omfördelas till projektet konstgräsplan Lillsidan 
från posten hyresgästanpassningar/ kapacitets-höjande/utemiljö. 

· Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
investeringens ökade driftkostnader hanteras i ordinarie budgetprocess. 

Upplevelsenämnden för egen del 
Upplevelsenämnden beslutar att i samverkan med utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden genomföra en investering av en konstgräsplan inom 
projektet ny grundskola på Lillsidan med 5 miljoner kronor.  

Reservationer 
Cecilia Karikoski (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun projekterar för byggnation av grundskola, förskoleklass- 
årskurs 9, inklusive särskola, för totalt 850 elever i Västra Enköping. Den nya 
skolan tas i bruk 2026. I samma produktion ingår även sporthall och fritidsgård som 
är beslutat av upplevelsenämnden, UPN2021/80. 

  

Utemiljön omkring skolan och idrottshallen ska vara en plats som blir välanvänd 
under skoltid, men också en miljö som lockar familjer och besökare under kvällar 
och helger. Ambitioner bör vara en välkomnande plats för alla, med fokus på 
trygghet och tillgänglighet. Utemiljön ska uppmuntra till rörelse och aktivitet. 
Samtidigt kan den pedagogiska verksamheten fortsätta utomhus, och 
idrottslektioner kan hållas på de stora öppna ytorna. Entrétorgen intill skolan 
erbjuder platser att samlas på och stanna till vid. 
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Ett flerdimensionellt syfte präglar projekteringen av ny grundskola i Västra 
Enköping där vi ska inte bara bygga en skola. Vi ska bygga en mötesplats som 
bidrar till utveckling och social hållbarhet. Förvaltningen har medverkat i en 
kontinuerlig dialog om hur upplevelsenämndens ansvarsområden kan bidra till 
denna ambition. Idrottshallen, fritidsgården och en inbjudande och stimulerande 
skolgård ska medverka till den positiva upplevelsen av ny grundskola i väster och 
göra skolan till en mötesplats även utanför skoltid. I en dialog mellan 
upplevelseförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ser vi 
en gemensam möjlighet att komplettera utemiljöerna med en konstgräsplan. 
Förvaltningarna tillsammans bedömer det som värdefullt och blir en viktig resurs för 
såväl skolan och föreningslivet men även för spontanidrotten. 

En konstgräsplan skulle kosta cirka 5 miljoner kronor. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden har avsatt 2,5 miljoner kronor i budget för en idrottsyta 
utomhus. Upplevelsenämnden behöver därmed komplettera med 2,5 miljoner 
kronor i investeringsbudget 2026 för en konstgräsplan på Lillsidan. Därmed skulle 
nämnderna tillsammans kunna bygga en konstgräsplan gemensamt för att 
tillgodose både skolans och människors fritid. Upplevelsenämnden kommer äga 
och ansvara för driften av konstgräsplanen. Driftkostnaden beräknas till cirka 650 
000 kronor. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Argumenten för en konstgräsplan vid Lillsidanskolan är: 

· En ny rapport från MUCF (med unga och civilsamhället i fokus) visar att 
meningsfull fritid är den bästa förebyggande åtgärden mot gängkriminalitet. 

· Spontanidrotten ökar, i socioekonomiskt utsatta områden är fotboll och 
basket i särklass störst. 

· De spontanidrottsytor för fotboll som finns idag har så hög nyttjandegrad 
att alla barn och ungdomar inte får plats. 

· På Korsängens konstgräs har det blivit en konkurrenssituation mellan 
spontan- och organiserad idrott. 

· En konstgräsplan vid Lillsidanskolan skapar förutsättningar för fler 
idrottsföreningar att bedriva verksamhet i området. Boende i Västra 
Enköping är underrepresenterade i det lokala föreningslivet. 

· Fler föreningsaktiviteter i området leder till social mobilisering och högre 
vuxennärvaro kvällar och helger. 
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Upplevelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
· Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 2,5 

miljoner kronor av upplevelsenämndens investeringsplan för 2026 för 
inventarier, omfördelas till projektet konstgräsplan Lillsidan. 

· Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 2,5 
miljoner kronor från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
investeringsplan för 2026 omfördelas till projektet konstgräsplan Lillsidan 
från posten hyresgästanpassningar/ kapacitets-höjande/utemiljö. 

· Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
investeringens ökade driftkostnader hanteras i ordinarie budgetprocess. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att i samverkan med utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden genomföra en investering av en konstgräsplan inom 
projektet ny grundskola på Lillsidan med 5 miljoner kronor.  

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
· Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 2,5 

miljoner kronor av upplevelsenämndens investeringsplan för 2026 för 
inventarier, omfördelas till projektet konstgräsplan Lillsidan. 

· Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 2,5 
miljoner kronor från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
investeringsplan för 2026 omfördelas till projektet konstgräsplan Lillsidan 
från posten hyresgästanpassningar/ kapacitets-höjande/utemiljö. 

· Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
investeringens ökade driftkostnader hanteras i ordinarie budgetprocess. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att i samverkan med utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden genomföra en investering av en konstgräsplan inom 
projektet ny grundskola på Lillsidan med 5 miljoner kronor.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Bo Wannberg (NE) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Alice Fors Jansson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Magnus Johansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Cecilia Karikoski (MP) yrkar följande: 
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För att möjliggöra ett parkområde så vill vi att konstgräsplanen endast utgör en7-
mannaplan. Om det är möjligt så borde man även flytta den norrut till nuv. 
bilparkering och tillfälliga förskola, för att frigöra mark till den föreslagna parken. 
Parken gagnar både skola och boende om man tänker lite framåt och på 
kommande klimatförändringar. 
Bra grönområden främjar barns psykiska, sociala, fysiska och motoriska utveckling. 
Vistas barn mycket i grönområden påverkas koncentrationsförmågan positivt, de 
rör på sig mer och är friskare. För äldre och funktionshindrade är det än viktigare 
med parker, grönstråk och lummiga mötesplatser för ro och spontana möten med 
andra människor. 
Att den föreslagna planen blir i storlek en 7-mannaplan (55x35m) och flyttas till 
nordöstra hörnet av skolgården. 
På den möjliga östra delen av skolgården anläggs en park. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag 
och dels Cecilia Karikoskis (MP) förslag. 
Ordföranden finner en beslutsgång som ställer förvaltningens förslag mot Cecilia 
Karikoskis (MP)) förslag. 
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 
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