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Sektor utbildning, kultur och fritid
Diarienummer: UBN.2015.122
Datum: 2015-10-21
Sektorchef Eva Lejdbrandt
E-post: eva.lejdbrandt@ale.se
Utbildningsnämnden

Yttrrande gällande placering av näridrottsplats i Skepplanda
Sektor utbildning kultur och fritid har på uppdrag av kultur-och fritidsnämnden projekterat för en
näridrottsplats i Skepplanda. Denna är den första av tre nya näridrottsplatser i kommunen under
mandatperioden. De övriga ska enligt uppdraget ligga i Surte respektive Nol.
Sektorn har beställt ett utförande av samhällsbyggnadsnämndens Infrastrukturenhet.
Projekteringen befinner sig nu i ett slutskede och placeringen av näridrottsplatsen kommer att bli
på en yta i anslutning till simhallen i Skepplanda.
Placeringen av näridrottsplatsen påverkar inte planeringar av utbyggnation av Alboskolan.

Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden ser inga hinder med kultur-och fritidsnämndens placering av näridrottsplats i
Skepplanda.
Utbildningsnämnden beslutar att förklara ärendet omedelbart justerad.

Eva Lejdbrandt
Sektorchef
Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande, 2015-10-21

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Verksamhetschef kultur och fritid
Kultur- och fritidsnämnden
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Bakgrund
(Beskriv ärendets innehåll)
Samråd/samverkan
(Beskriv vilka i tjänstemannaorganisationen utöver den egna organisationen som har medverkat
och deras synpunkter. Samråd ska inhämtas från sektor KS och andra berörda sektorer. Om
ärendet ska vidare till KS/KF ska alltid tjänsteutlåtandet innehålla samråd med berörda avdelningar
i sektor KS, samrådet ska ske inför nämndbeslutet.
Redogör för eventuell facklig behandling.)
Remissyttrande
(Ange datum, paragraf, innehåll och beslut från nämnd)
Ekonomisk bedömning/konsekvens
(Här redogör du för en total kostnads-/intäktsbedömning.)
Barnperspektivet
(Utgå från FN:s barnkonvention)
Miljöperspektivet
(Utgå från kommunens miljömål)
Funktionshinderperspektivet
(Utgå från kommunens funktionshinderplan "Ale för alla")
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
(Utgå från olika typer av dokument som ex säkerhetspolicyn, informationseäkerhetspolicyn, m.fl.)
Ärendets kommunikationsbehov
(Vilka som berörs av beslutet och på vilket sätt man ska kommunicera)
Sektorns bedömning
(Beskriv sektorns bedömning)
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