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Kultur- och fritidsnämnden

Konstgräsplan i Nödinge
Ale kommun har under de senaste åren färdigställt 4 stycken konstgräsplaner med placering i
Skepplanda, Älvängen, Alafors och Nol. Samtliga planer har en hög nyttjandegrad och har
givit föreningarna bättre förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Den geografiska
spridningen av konstgräsplaner är dock förlagd till den norra delen av kommunen vilket gör
att behovet av en konstgräsplan i de centrala och södra delarna av kommunen återstår att lösa.
I störst behov av en konstgräsplan är Nödinge där den lokala fotbollsföreningen har svårt att
hitta tillräckligt mycket träningsytor för att kunna tillgodose behovet för samtliga lag i träning.
Det har hänt att föreningen inte kunnat erbjuda alla ungdomar en möjlighet att deltaga i
föreningens aktiviteter då ytorna för träning och matcher är begränsade. Genom att bygga en
konstgräsplan i Nödinge överbrygger man problemet ovan och kan därigenom skapa
förutsättningar för att de barn och unga som vill spela fotboll också får en möjlighet att göra
detta.
Ärendet kring anläggandet av en ny konstgräsplan i Nödinge har tidigare behandlats av kulturoch fritidsnämnden under nämndens sammanträde i juni 2014. Nämndens beslut föll i
enlighet med sektor utbildning, kultur och fritid förslag där konstgräsplanen skulle förläggas
till den öppna grusytan vid den nyskapade näridrottsplatsen i centrala Nödinge. I den vidare
hanteringen hos kommunstyrelsen fick ärendet en ny inriktning. Beslutet från kultur- och
fritidsnämnden ansågs inte vara förenligt med den framtida utveckling som Nödinge står inför
och med anledning av detta utfördes ytterligare en utredning för att frambringa alternativa
platser för placering av konstgräsplanen samt en uppskattad kostnad.
Förslag till ny placering i den nya utredningen är grusplanen vid Vimmervis idrottsanläggning i
Nödinge. Den uppskattade kostnaden för detta är ca 10 miljoner kronor, att jämföra med det
första förslaget där kostnaden uppskattades till ca 4,6 miljoner kronor. Kostnadsökningen
beror på besvärligare markförhållanden vid Vimmervi samt att den föreslagna placeringen av
planen kräver en ny vägsträckning samt en översyn av den befintliga parkeringsytan.
En investering på 10 miljoner kronor är ett betydande belopp för kultur- och fritidsnämnden
att hantera. I nämndens investeringsplan finns det dessutom andra invsteringar som kan
äventyra nämndens nuvarande verksamhet om de inte de framtida ökade driftskostnaderna
kompenseras fullt ut. Kultur- och fritidsnämnden har hittills lyckats hantera de ökade
kapitalkostnaderna för de fyra första konstgräsplanerna. I detta fall är det dock nödvändigt att
investeringen betraktas som en kommunövergripande investering med full kostnadstäckning
för att inte medföra betydande förändringar inom nämndens ansvarsområden.
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Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till kultur- och
fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ansöka till kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag
för en kommunövergripande investering på 10 miljoner kronor för anläggandet av en
konstgräsplan i Nödinge med placering vid Vimmervi idrottsanläggning.
Kultur- och fritidsnämnden ansöker till kommunfullmäktige om att få ianspråktaga
tilläggsanslaget på 10 miljoner kronor .
Kultur- och fritidsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
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Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid
Norconsults kostnadsberäkning 2014-11-26
Ritningsförslag från Norconsult 2014-10-10
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