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Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

Godkänna uppdragsbeskrivningen av arenauppdraget.
Sammanfattning av ärendet

Utredningsuppdraget i den strategiska planen att genomföra en samlad utredning av
arenabehovet i Karlstad återrapporteras i en uppdragsbeskrivning där tjänstemannauppdraget är specificerat, tidsatt och avgränsat.
Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2012.
Förslag till uppdragsbeskrivning: Utredning om behovet av idrottsarenor i Karlstad.
Ärende

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 20 Strategisk plan och budget
2013-2015 att anta ”åtaganden för ett långsiktigt och hållbart Karlstad”. Under
avsnittet ”Attraktiv stad” gavs till KFN, SBN och TFN åtagandet ”Genomför och
presentera en samlad utredning av arenabehovet i Karlstad utifrån idrottsrörelsens
önskemål, kommunens bedömda resurser och möjligheter till extern finansiering”.
Utredningsuppdraget är komplext och omfattande och rör flera olika förvaltningar
och många olika interna processer, förutom det uppenbara behovet av en dialog
med idrottsrörelsen. Bedömningen i den tillsatta arbetsgruppen är att uppdraget
kräver en mer utförlig beskrivning i ett tidigt skede, för att förvaltningarna
gemensamt ska kunna driva frågan vidare. Uppdragsbeskrivningen är en gemensam
skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och
teknik- och fastighetsförvaltningen, som ska godkännas i respektive nämnd.
Uppdraget behöver även en tydligare avgränsning från beställarna.
Grunderna till uppdraget är flera. Idrottsrörelsen inom flera idrotter har under ett
antal år redovisat behoven av nya eller större anläggningar, vissa som ett krav från
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respektive förbund för att kunna utöva idrotten på en viss nivå, andra som ett
resultat av fler utövare och en mer omfattande verksamhet. Samtidigt äger
kommunen flera större anläggningar som är i akut behov av upprustning och har
varit föremål för utredning under många år. Tingvalla isstadion måste rustas upp
för att verksamhet ska kunna bedrivas och för att anläggningen ska uppfylla
lagkrav. Alternativa förslag på upprustning av befintlig anläggning och
överbyggnad av isytan har redovisats, med olika ambitionsnivåer. Tingvalla IP har
utretts utifrån verksamhetens behov, men också den anläggningen är uttjänt i delar
och kommer att behöva rustas upp. Båda anläggningarna ligger centralt på attraktiv
mark och inom markområden som är viktiga för Karlstad. Därför blir frågan om
alternativt markanvändande och påverkan på andra aktörer viktig. Arenafrågan
tangerar i många avseenden andra pågående processer och är i sig själv svår att
avgränsa.
Arbetsgruppen har i ett första skede fokuserat på att tydliggöra uppdraget genom
bifogade uppdragsbeskrivning
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