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Sektor kommunstyrelsen
Handläggare: Björn Järbur
Kommunchef
Tel: 0303-330264
E-post: bjorn.jarbur@ale.se

Kommunstyrelsen

Ansökan om medel till konstgräsplan i Nödinge
Kultur- och fritidsnämnden har ansökt om kompletterande investeringsbidrag för att anlägga
en konstgräsplan i Nödinge vid Vimmersjön.
Investeringen har via ett konsultutlåtande från Norconsult beräknats till 10 Mkr inklusive
kostnader för oförutsedda kostnader. I denna kostnad ligger 2,4 Mkr för utökad parkeringsyta
på 2000 kvadratmeter.
I nuläget är investeringen i konstgräsplanen, med kringytor, det mest angelägna. Investeringen
i parkeringsytor är inte nödvändig i nuläget. I ett framtida läge kan man tänka sig att ompröva
bedömningen om det behövs ytterligare parkeringsytor. 7,2 Mkr inklusive kostnader för
oförutsedda utgifter avsätts därför som kommungemensam investering under 2015.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anvisa maximalt 7,2 Mkr till
kommungemensam finansiering av konstgräsplan i Nödinge vid Vimmersjön

Björn Järbur
Kommunchef
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-03-03

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Ekonomichef
Budgetchef
Sektorschef UKF
För kännedom
Verksamhetschef Kultur- och Fritid
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Bakgrund
Ale kommun har tidigare avsatt resurser för investering i fyra konstgräsplaner. I de södra
kommundelarna finns i nuläget begränsat med konstgräs. Kultur- och fritidsnämnden har
föreslagit att konstgräsplan etableras i centrala Nödinge. Med utgångspunkt i de planer som nu
framarbetas för ökat invånarantal i Nödinge, "Utveckla Ale" till drygt 10 000 invånare är det ej
längre realistiskt att anlägga konstgräs i centrala Nödinge. I nuläget pågår strukturplanearbete
för att bestämma hur infrastruktur med mera kommer att se ut i Nödinge i framtiden. Under
våren 2016 kommer fördjupad översiktsplan för Nödinge att fastställas. I detta dokument
kommer det att framgå vilka ytor som skall användas till bostäder, infrastruktur eller andra
gemensamma nyttigheter.
Alternativet är att anlägga konstgräs i anslutning till Nödinge SK:s befintliga anläggning vid
Vimmersjön.
Denna konstgräsanläggning är den femte i kommunen. De tidigare etablerade anläggningarna
har skett genom att kommunen i samarbete med föreningarna och föreningarnas möjligheter
att söka resurser från Svenska fotbollsförbundets anläggningsfond samt Idrottslyftets
anläggningsstöd finansierat respektive anläggning. Föreningarna har också gjort egna insatser
för att begränsa kostnaderna.
Norconsult har genomfört en utredning som visar att en konstgräsplan vid Vimmersjön
kommer att kosta 10 Mkr inklusive 2000 kvadratmeter parkeringsyta och 10 % för
oförutsedda utgifter.

Samråd/samverkan
Samverkan har skett med Nödinge SK i denna fråga.

Ekonomisk bedömning/konsekvens
Konstgräsplanen kommer att bli cirka 2,0 Mkr dyrare genom flyttningen av anläggningen från
centrala Nödinge till Vimmersjön. Kostnadsökningen består framförallt i ökade kostnader för
schaktning och flyttning av väg.

Barnperspektivet
Nödinge SK är en betydelsefull förening med omfattande barnverksamhet. Genom etablering
av konstgräs kommer utbudet till barn och ungdomar sannolikt att öka.

Sektorns bedömning
Etablering av en konstgräsplan vid fotbollsanläggningen vid Vimmersjön möter föreningens
behov av ökad tillgång till fotbollsplan under hela året. I nuläget är bedömningen att
anläggningen skall anläggas utan den föreslagna extra parkeringen. Detta minskar kostnaderna
med 2,8 Mkr vilket ger en maximal kostnad på 7,2 Mkr.
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Kostnaderna för anläggningen vid Vimmersjön bedöms som ringa i jämförelse med de
mervärden som frigörs när centrala Nödinge i större utsträckning kan frigöras för
bostadsbyggande. I framtiden kan det bli aktuellt att anlägga en mindre konstgräsplan i
centrala Nödinge för att underlätta föreningens rekryteringsarbete.
Det är viktigt att Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Nödinge SK anstränger sig för
att kostnaderna skall bli så låga som möjligt av detta skäl rekommenderas att de föreslagna
investeringsbeloppet skall ses som den maximala kostnad kommunen är beredd att finansiera..
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