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Komplettering av yttrande gällande kostnadsökning för
ridanläggningen i Jennylund
Ambitionen med det tidigare yttrandet var att belysa de ekonomiska effekter som de planerade
investeringarna inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde medför i sin helhet. Det var dock
inte detta som efterfrågades vilket medför att denna text i huvudsak avser att avhandla den del av
investeringsvolymen som hör till tilläggsäskandet gällande ny ridanläggning Jennylund.
Med hjälp av fastighetsavdelningen har det skapats en driftkalkyl för den framtida ridanläggningen i
Jennylund. Den baseras på en genomsnittlig avskrivningstid för byggnaden på 30 år. Det faktiska
utfallet får man först när investeringen är färdigställd och samtliga komponenter bokförts efter
bedömd livslängd. Enligt denna kalkyl skulle en ny ridanläggning enligt den ursprungliga budgeten
på 25 118 tkr medföra en ökad driftkostnad för kultur-och fritidsnämnden på 1 678 tkr jämfört
med dagens nivå. Det föreslagna tilläggsäskandet på 4 600 mkr medför enligt samma kalkyl
självfallet ytterligare kostnader att hantera. Kostnadsökningen blir om förslaget om ytterligare
investeringsmedel till ridanläggningen bifalles i kommunfullmäktige istället 1 877 tkr, en ökning
med ca 200 tkr årligen för kultur- och fritidsnämnden.
Sektorns uppfattning i frågan är att merkostnaden på 200 tkr inte kan vara avgörande i huruvida en
ny ridanläggning skall byggas eller ej. Den totala merkostnaden är en utmaning oavsett vilken
slutsumma som det i slutändan blir för kultur-och fritidsnämnden att hantera.
Utifrån de alternativ som utreddes så bedömdes en ny ridanläggning vara det mest hållbara
alternativet att genomföra om anläggningen i framtiden skall ägas av Ale kommun. Politiken har i
och med de beslut som fattats tidigare och med det beslutsförslag som ligger i kommunfullmäktige
om tilläggsäskandet visat att de ställer sig bakom denna bedömning. Sektor utbildning, kultur och
fritid kan i detta ärende enbart vädja till politiken att i framtida arbete med budget- och
verksamhetsplan ta hänsyn till de förändrade förutsättningar som en ny ridanläggning medför för
kultur- och fritidsnämnden.
Sektor utbildning, kultur och fritids förslag är således att acceptera den kostnadsökning som ett
tilläggsäskande medför för att få fullständig finansiering av en ny ridanläggning
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