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Karlskogaförslag [5382] - Modernisering av idrottsplats
Stråvallen
Sammanfattning av ärendet
Ett Karlskogaförslag inkom den 17 januari 2022 med förslaget om önskad
kommunal hjälp med modernisering av Stråvallens idrottsplats, till gagn
för utövare och publik.
Stråvallen är hemmaarena för Karlskoga Sportklubbs verksamhet. Där
finns en 11-mannaplan samt en 7-mannaplan. Föreningen har också
verksamhet på konstgräsplanen Baggängens IP. På Stråvallen finns också
en kioskbyggnad samt två mindre förråd.
Trycket på Stråvallen är stort då det finns många utövare, både barn,
ungdomar, dam- och herrlag. Förvaltningen har varit i kontakt med
Karlskoga Sportklubb och bland annat diskuterat vikten av ytterligare
gräsfotbollsplan, vilket nu också är under arbete. En 7-mannaplan görs om
till en 9-mannaplan. Gällande renovering av kioskbyggnad hänvisar
kultur- och fritidsförvaltningen till vidare diskussioner för ett samarbete
där föreningen bistår med egen arbetsinsats och kultur- och
fritidsförvaltningen med material, gällande renovering av kioskbyggnad.
Förslagsställaren har bjudits in till kultur- och fritidsnämndens beredning
den 7 februari 2022 för att presentera sitt förslag.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att
Karlskogaförslaget, mot bakgrund av det som redan planeras, inte ska
föranleda någon ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2022.
Karlskogaförslag den 17 januari 2022.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
Karlskogaförslaget, mot bakgrund av det som redan planeras, inte ska
föranleda någon ytterligare åtgärd.
Expedieras till
Kommunfullmäktige
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Svar på Karlskogaförslag gällande modernisering av
Stråvallens idrottsplats
Sammanfattning
Ett Karlskogaförslag inkom den 17 januari 2022 med förslaget om önskad
kommunal hjälp med modernisering av Stråvallens idrottsplats, till gagn för
utövare och publik.
Stråvallen är hemmaarena för Karlskoga Sportklubbs verksamhet. Där finns en
11 mannaplan samt en 7 mannaplan. Föreningen har också verksamhet på
konstgräsplanen Baggängens IP. På Stråvallen finns också en kioskbyggnad
samt två mindre förråd.
Trycket på Stråvallen är stort då det finns många utövare, både barn,
ungdomar, dam- och herrlag. Förvaltningen har varit i kontakt med Karlskoga
Sportklubb och bland annat diskuterat vikten av ytterligare gräsfotbollsplan,
vilket nu också är under arbete. En 7-mannaplan görs om till en 9-manna plan.
Gällande renovering av kioskbyggnad hänvisar Kultur- och fritidsförvaltningen
till vidare diskussioner för ett samarbete där föreningen bistår med egen
arbetsinsats och kultur- och fritidsförvaltningen med material, gällande
renovering av kioskbyggnad.
Förslagsställaren har bjudits in till kultur- och fritidsnämndens beredning den 7
februari 2022 för att presentera sitt förslag.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att
Karlskogaförslaget, mot bakgrund av det som redan planeras, inte ska
föranleda någon ytterligare åtgärd.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2022.
Karlskogaförslag den 17 januari 2022.
Bakgrund
Förslagsställaren önskar kommunal hjälp med renovering av bland annat
kioskbyggnad för att den ska bli mera funktionell, så att kioskverksamhet vid
olika evenemang kan bedrivas. Förslagsställaren hade några förslag på
”baracker” som kanske skulle kunna ställas dit och byggas om till en kiosk.
Förvaltningen har undersökt detta men då det inte är kommunen som äger
dessa är det inte möjligt.
Övriga fotbollsföreningar i Karlskoga har byggt eller renoverat deras kiosker
själva med hjälp av kommunen (kultur- och fritidsförvaltningen) som bistått
med byggmaterial och färg. Detsamma skulle kunna tänkas i detta fall.
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Kring förbättringar på anläggningen så har en dränering gjorts under februari
2022 på A-planen och en beställning är gjord under mars för att göra om 7mannaplanen vid Stråhallen till en 9-mannaplan, då en större plan behövs för
föreningens växande verksamhet.
Konsekvenser
Sociala/kulturella konsekvenser
Karlskoga Sportklubb har sin verksamhet i sydvästra området. Positivt med en
utökning av aktivitetsytor för att barn och ungdomar i området ska ha möjlighet
att delta i föreningens verksamhet för en social och aktiv fritid.
Ekologiska konsekvenser
Inga ekologiska konsekvenser kan ses.
Ekonomiska konsekvenser
Finns i nuläget ingen ekonomisk kalkyl kring kostnader för renovering av
kioskbyggnad.
Överväganden
Övriga fotbollsföreningar i Karlskoga har byggt eller renoverat kiosker själva
med hjälp av kommunen som bistått med byggmaterial och färg. Det samma
skulle kunna tänkas i detta fall. Gällande renovering av kioskbyggnad hänvisar
kultur- och fritidsförvaltningen klubben att ta kontakt med förvaltningen för
vidare diskussioner för ett samarbete där föreningen bistår med egen
arbetsinsats och kultur- och fritidsförvaltningen med material, gällande
renovering av kioskbyggnad.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
Karlskogaförslaget, mot bakgrund av det som redan planeras, inte ska
föranleda någon ytterligare åtgärd.
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Avslutat: Nej.
Förslaget gäller
Bygga, bo och miljö
Rubrik
Modernisering av idrottsplats
Sammanfattning
Förslaget bygger på önskad kommunal hjälp med modernisering av idrottsplats, till gagn för utövare samt
publik.
Hela förslaget
Fotbollsplanen Stråvallen är en gräsyta, där Karlskoga SK huserar, som består av en 11 mannaplan samt en 7
mannaplan. Trycket på planen är stor då det finns många utövare både stora och små, dam som herr som
tränar och spelar i klubben. Karlskoga SK herrlag spelar år 2022 i Värmlands högsta regionserie division 4,
där även KB Karlskoga med hemvist på Nobelstadion spelar. Vid planen finns en gammal lottkiosk, som
fungerar som kiosk samt två mindre förråd på motsatt sida. Vid förråden finns det bl.a rinnande vatten.
Förslaget innebär att kommunen med ev. redan befintlig byggnad inom kommunal ägo eller via nybyggnation
ersätter/färdigställer kioskbyggnad med modernare och funktionell byggnad, så att kioskverksamhet vid
evenemang kan förenklas. I förlängningen bör det även kunna finnas tillstånd att bygga trädäck med tak, så
att servering eller matsäck för ungdomar kan serveras.
Som avslutning vill undertecknad hänvisa till Översiktsplan för Karlskogas kommun där vi kan läsa att:
% Kommunen bör i samverkan med föreningar och privata initiativ tillhandahålla, utveckla och vårda de
resurser som krävs för att ge goda möjligheter till rekreation och idrott.
• Kommunen bör sammanställa och om så anses nödvändigt komplettera kunskap om befintliga
fritidsanläggningar i syfte skapa en väl underbyggd prioritering avseende investeringsåtgärder och
driftformer."
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