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Kultur- och fritidsnämnden

Genomförandebeslut Snättringe bollplan
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag på uppförande av en
11-spels konstgräsplan i Snättringe, fastigheten Skogsäng 1:29 under förutsättning
att Kommunstyrelsen beviljar investeringsmedel samt utökade driftsmedel.

Sammanfattning
Den planerade förtätningen och prognosticerade befolkningsökningen i
Snättringe, Fullersta, Stuvsta och Sjödalen medför att behovet av kommunal
service generellt ökar. Som en del i utvecklingen av nämnda områden föreslår
därför Kultur och fritidsförvaltningen att en konstgräsplan anläggs i Snättringe på
fastigheten Skogsäng 1:29.
Stockholm vatten och avlopp (SVOA) kommer att anlägga cisterner för 100-års
regn vid bollplanen under 2020. Planeringen av cisterner och följande bollplan
kräver samverkan mellan SVOA och Huddinge samhällsfastigheter (HUSF).
Kultur- och fritidsförvaltningen behöver göra en beställning hos HUSF för att
initiera detta planeringsarbete.

Beskrivning av ärendet
I takt med att befolkningen växer och att Snättringe, Fullersta, Stuvsta och
Sjödalen förtätas ökar efterfrågan på konstgräsplaner i området. Kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår placering av en fotbollsplan med konstgräs på
fastigheten Skogsäng 1:29.

Förvaltningens synpunkter
I Kultur- och fritidsnämndens lokalbehovsplan för 2020–2023 med utblick till
2035 (KFN-2019/254) sägs bland annat att en 11-spels fotbollsplan är planerad i
Snättringe. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår placering av en fotbollsplan
med konstgräs på fastigheten Skogsäng 1:29.
I takt med att befolkningen växer och att Snättringe, Fullersta, Stuvsta och
Sjödalen förtätas ökar efterfrågan på konstgräsplaner i området. Befolkningen i
nämnda områden väntas öka från 41 727 personer 2018 till 47 033 personer 2028.
Totalt 5306 personer eller 12,7 %.
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Innan en konstgräsplan anläggs kommer Stockholm vatten och avlopp (SVOA) att
anlägga cisterner för stora vattenmängder som väntas bli resultatet av så kallade
100-års regn. Detta arbete väntas pågå under 2020 vilket medför att arbetet med
en konstgräsplan beräknas starta 2021. Dock behöver förvaltningen göra en
beställning av en fotbollsplan hos Huddinge samhällsfastigheter (HUSF) innan
planeringen av cisterner och följande konstgräsplan kan påbörjas i samverkan
mellan SVOA och HUSF.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser ett behov av en ny 11-spels konstgräsplan i
Snättringe.
Beställare
Kultur- och fritidsnämnden
Tidplan
Konstgräsplanen beräknas stå färdig att användas under 2021.
Ekonomi/Finansiering
Beräknade kostnader. Fastigheten Skogsäng 1:29 ägs av Huddinge kommun vilket
kommer att generera en kapitaltjänstkostnad.
Investering konstgräsplan

10 mnkr

Linjär avskrivning 10 år
Ränta (2020 4,3%)
Total kapitaltjänstkostnad år 1

1000 tkr/år
430 tkr
1430 tkr

Drift

200 tkr/år

Investeringsram

10 mnkr

Beräkningen baseras på ett antagande då tidpunkt för färdigställande av
konstgräsplanen är osäker.

Anneli Fällman
Kultur- och fritidsdirektör

Linda Örneblad
Verksamhetschef idrott och anläggning
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