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Dnr 2020-00369

Karlskogaförslag ID5307 Discgolf
Sammanfattning av ärendet
Detta Karlskogaförslag registrerades den 20 maj 2020. Förslagsställaren
föreslår att en 18-håls discgolfbana (kallas även frisbeegolf) anläggs i
Karlskoga. Totalt har 284 personer röstat för förslaget vilket innebär att
det ska behandlas i kommunfullmäktige. Ingen har röstat mot förslaget.
Kultur- och föreningsnämnden anser att Karlskogaförslaget är bra och
föreslår bifall. Förvaltningen har även frågat ungdomsfullmäktige som
också ställer sig positiv till förslaget. Förslagsställaren var inbjuden till
kultur- och föreningsnämndens beredning den 5 oktober 2020.
Kultur- och föreningsförvaltningen har efter beslutet i nämnden tagit
fram en kostnadsberäkning som visar att en komplett bana skulle kosta i
storleksordningen 300 000 kronor.
Kommunstyrelsens ledningskontor delar den positiva inställningen till
förslaget och föreslår också bifall till Karlskogaförslaget med villkoret att
Kultur- och föreningsnämnden prioriterar och äskar medel inom den
ordinarie budgetprocessen. Karlskogaförslaget håller öppet för alternativa
lokaliseringar varför detta kan utredas i ett senare skede, i dialog med
förslagsställaren och andra berörda.
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att Karlskogaförslaget
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 20 januari 2021
Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden den 14 oktober 2020 §
60
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september
2020
Karlskogaförslag om att anlägga en discgolfbana
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige bifalla
Karlskogaförslaget.
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Kommunstyrelsens Ledningskonto
Handläggare

Bosse Björk

Kommunstyrelsen

Svar på Karlskogaförslag om anläggande av en
discgolfbana i Karlskoga
Sammanfattning
Detta Karlskogaförslag registrerades den 20 maj 2020.
Förslagsställaren föreslår att en 18-håls discgolfbana (kallas även
frisbeegolf) anläggs i Karlskoga.
Totalt har 284 personer röstat för förslaget vilket innebär att det ska
behandlas i kommunfullmäktige. Ingen har röstat mot förslaget.
Kultur- och föreningsnämnden anser att Karlskogaförslaget är bra och
föreslår bifall. Förvaltningen har även frågat ungdomsfullmäktige som
också ställer sig positiv till förslaget. Förslagsställaren var inbjuden till
kultur- och föreningsnämndens beredning den 5 oktober 2020.
Kultur- och föreningsförvaltningen har efter beslutet i nämnden tagit
fram en kostnadsberäkning som visar att en komplett bana skulle kosta i
storleksordningen 300 000 kronor.
Kommunstyrelsens ledningskontor delar den positiva inställningen till
förslaget och föreslår också bifall till Karlskogaförslaget med villkoret att
Kultur- och föreningsnämnden prioriterar och äskar medel inom den
ordinarie budgetprocessen. Karlskogaförslaget håller öppet för alternativa
lokaliseringar varför detta kan utredas i ett senare skede, i dialog med
förslagsställaren och andra berörda.
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att Karlskogaförslaget bifalls.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse, 20 januari 2021.
Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden, 14 oktober 2020.
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 25 september 2020.
Karlskogaförslag om att anlägga en discgolfbana, 20 maj 2020.
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår kommunfullmäktige att
bifalla Karlskogaförslaget.
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Kommundirektör
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Samhällsplaneringschef
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Karlskogaförslag [5307] – Anlägga en discgolfbana
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett Karlskogaförslag till kultur- och föreningsnämnden
om att anlägga en18-hålsbana i discgolf, även kallat frisbeegolf i
Karlskoga. Totalt har 284 personer röstat för förslaget, ingen har röstat
emot.
Det finns ett ökat intresse för denna aktivitet. Flera kommuner, såsom
Örebro, Filipstad och Kristinehamn har 18-hålsbanor i discgolf. Hällefors
håller på att anlägga en bana. I Karlskoga finns en 9-hålsbana men den
anses för liten och inte tillräckligt utmanande.
I en del kommuner där en discgolfförening finns, står de själva för
anläggningen av bana. En sådan förening finns dock inte i Karlskoga.
Det finns inget kostnadsförslag i nuläget men de flesta kommuner vänder
sig till https://www.discgolfpark.com/ för att få en bra paketlösning. De
designar banan och tillbehör såsom teepads, hålskyltar, välkomstskylt
och korgar i paketlösningen.
Karlskogas ungdomsfullmäktige har fått ta del av ärendet och ställer sig
positiva till en discgolfbana.
Förslagsställaren har inbjudits till kultur- och föreningsnämndens
ordförandeberedning den 5 oktober 2020.
Kultur- och föreningsnämnden anser att förslaget är bra men det behövs
vidare utredning kring ekonomi och område och föreslår
kommunfullmäktige att bifalla karlskogaförslaget.
Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september
2020.
Karlskogaförslag ID 5307 – Anlägga en discgolfbana den 20 maj 2020.

Kultur- och föreningsnämndens beslut
Kultur- och föreningsnämnden ansåg att förslaget är bra men det behövs
vidare utredning kring ekonomi och område och föreslår
kommunfullmäktige att bifalla karlskogaförslaget.
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Karlskogaförslag - Anlägga en discgolfbana
Sammanfattning
Det har inkommit ett Karlskogaförslag till kultur- och föreningsnämnden
om att anlägga en18-hålsbana i discgolf, även kallat frisbeegolf i
Karlskoga. Totalt har 284 personer röstat för förslaget, ingen har röstat
emot.
Det finns ett ökat intresse för denna aktivitet. Flera kommuner, såsom
Örebro, Filipstad och Kristinehamn har 18-hålsbanor i discgolf. Hällefors
håller på att anlägga en bana. I Karlskoga finns en 9-hålsbana men den
anses för liten och inte tillräckligt utmanande.
I en del kommuner där en discgolfförening finns, står de själva för
anläggningen av bana. En sådan förening finns dock inte i Karlskoga.
Det finns inget kostnadsförslag i nuläget men de flesta kommuner vänder
sig till https://www.discgolfpark.com/ för att få en bra paketlösning. De
designar banan och tillbehör såsom teepads, hålskyltar, välkomstskylt
och korgar i paketlösningen.
Karlskogas ungdomsfullmäktige har fått ta del av ärendet och ställer sig
positiva till en discgolfbana.
Förslagsställaren har inbjudits till kultur- och föreningsnämndens
ordförandeberedning den 5 oktober 2020.
Kultur- och föreningsnämnden anser att förslaget är bra men det behövs
vidare utredning kring ekonomi och område och föreslår
kommunfullmäktige att bifalla karlskogaförslaget.
Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september
2020.
Karlskogaförslag ID 5307, Anlägga en discgolfbana den 20 maj 2020.
Bakgrund
I Karlskoga finns redan en discgolfbana vid Sandviksbadet med enbart 9
hål och på öppen terräng. Många önskemål har inkommit genom åren
gällande en 18 hålsbana. Möjligheter kan finnas att förlänga denna bana
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ut mot Sandtorpsudden med ytterligare 9 hål, men en vidare utredning
måste till.
Sociala/kulturella konsekvenser
Ungdomsfullmäktige ser fler fördelar med att anläggandet skulle utöka
utbudet av spontanaktiviteter, bidra till en meningsfull och aktiv fritid
bland barn och unga samt ge de ungdomar som vill utöva sporten
möjligheten att göra det i Karlskoga.
Ungdomsfullmäktige anser också att det är viktigt att banan är öppen och
tillgänglig för alla oavsett ålder.
Uppnås detta kan banan även bidra till att uppmuntra till en aktiv och
hälsosam livsstil genom att locka ut människor i alla åldrar att testa på
eller spela discgolf. Sporten kan utövas av både gammal och ung med
tanke på en generationsbrygga mellan åldrar.
Konsekvenser
Ekologiska konsekvenser
Viktigt att ta hänsyn till naturvärden vid en planering av en discgolfbana.
Ekonomiska konsekvenser
Inga medel finns i nuläget avsatta för att få till en komplett 18 hålsbana,
det måste planeras in i budgetarbetet för 2021 eller 2022.
Överväganden
Ungdomsfullmäktige lyfter fram Rävåskullen som ett område för
discgolfbana alternativt kring en nuvarande motionsslinga, exempelvis
Aggerudsspåret, Bråtenspåret eller Nobelspåret. Då det idag redan finns
en 9 hålsbana vid Sandtorpet med en vacker omgivande natur och toalett
i området, vore det lämpligast att undersöka om det finns möjlighet att
använda Sandtorpsudden för att få till en 18 hålsbana.
Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och föreningsnämnden anser att förslaget är bra men det behövs
vidare utredning kring ekonomi och område och föreslår
kommunfullmäktige att bifalla karlskogaförslaget.

Niclas Tjernström
Enhetschef Föreningsstöd
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Förslaget gäller

Uppleva och göra

Rubrik

Discgolf

Sammanfattning

Discgolf även kallat Frisbeegolf ökar snabbt i popularitet och jag tycker det vore kul om Karlskoga fick en egen
18-håls bana.
Hela förslaget

Discgolf blir större för varje år och många kommuner bygger nya banor för att kunna hantera den växande
spelarbasen. I Örebro finns det två stycken jätte fina 18-håls banor men de börjar bli fulla av spelare dagligen.
Filipstad har nyligen anlagt en bana och Hällefors håller på att anlägga sin bana nu. Kristinehamn har också en
18-håls bana sen tidigare. Karlskoga ligger geografiskt bra till för c~tt spelare från Sthlm, Oslo, Gbg m.m. ska
kunna komma och spela eller tävla, vilket gynnar kommunen.
I Karlskoga har vi en bana men den är inte alls utmanande och enbart 9 hål. Nu för tiden vill de flesta spela 18 hål
när de ska spela. Jag tycker det vore kul och ett ypperligt tillfälle att börja bygga en ordentlig bana i Karlskoga nu
när sporten växer så det knakar.
Kommunen har många intressanta ytor med blandad terräng som det skulle fungera att ha en bana på. Jag tror
t.ex att områden som Aggerudsspåret, Rävåskullen eller Fisksjön skulle vara intressanta platser för en bana.
De flesta kommuner vänder sig till https://www.discgolfpark.com/ för en bra paketlösning. De designar banan
och man får teepads, hålskyltar, välkomstskylt och korgar i paketlösningen.
Länkar

1. Paketlösning I http://www.discgolfpark.com/
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