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Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-23

Ytterligare kommunal borgen för FC Djursholm gällande planvärmesystem
Ärendet
Ytterligare borgen för FC Djursholm med anledning av installation av planvärme för konstgräsplan 3.
Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta att;
-

tillstyrka ansökan från FC Djursholm angående ytterligare kommunal borgen på 1 750 tkr avseende planvärme för konstgräsplan 3, och
översända ansökan till kommunledningskontoret för vidare behandling.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrkte vid sitt sammanträde 2015-03-03 §14
ansökan från FC Djursholm avseende ett borgensåtagande på 7 miljoner
kronor för att byta konstgräset på plan 2 och 3 samt installera planvärme på
plan 2. Styrelsen för FC Djursholm har nu beslutat att i samband med att
man byter konstgräsen på anläggningen även installera planvärme för plan
nummer 3 till en kostnad av 2 miljoner kronor.
Benämningen på nuvarande planer på Djursholms IP är;
Plan 1 = naturgräset
Plan 2 = konstgräs A-plan (närmast parkeringen)
Plan 3 = konstgräs B-plan (närmast Skolängsvägen)
Plan 4 = konstgräs 5-manna plan
Utbildnings- och kulturkontorets utredning/yttrande
Ungefär 2 500 ungdomar spelar idag fotboll i någon av kommunens föreningar och i likhet med många andra sporter spelas fotboll idag året runt.
FC Djursholm har under senaste året vuxit och är idag ca.1000 aktiva medlemmar vilket innebär att verksamheten förutom Djursholms IP även är förlagd till konstgräset vid Mörbyhallen och RM – hallen och stort behov finns
av träningsytor. Diskussion pågår med Vasaskolan om att överblivet konstgräs kan användas på skolans grusplan.
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Föreningen önskar 1500 ampers elkapacitet för planerna men eftersom detta
innebär ett högspänningsabonnemang till en kostnad av 1,5 -2.0 miljoner
kronor så är förvaltningens beslut att 1200 ampers elkapacitet får räcka vilket innebär att man då ligger under nivån för högspänningsabonnemang.
Kommunen har tidigare bestämt att man ska svara för att tillräcklig elkapacitet finns för anläggningarna inklusive nätavgifterna. Föreningarna svarar
för kilowattförbrukningen avseende planvärmen. Förvaltningens förbrukning av el kommer i samband med detta att stiga och framförallt den fasta
avgiften. Kommunen får en ökad elförbrukning i och med installationen av
planvärme. Förvaltningen föreslår mot bakgrund av att fotboll i likhet
många andra idrotter pågår året runt, att kultur- och fritidsnämnden tillstyker
FC Djursholms ansökan om kommunal borgen och överlämnar den till
kommunledningskontoret för vidare hantering vilket innebär följande tider
KSAU den 9:e maj, KS den 23:e maj och KF den 13:e juni.
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