
PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-05-27

Plats och tid Växthuset, Carlmarks väg 4, Älvängen samt via ljud-
och bildöverföring kl. 09:00-10:00

Ledamöter

närvarande

på plats

Ledamöter närvarande
via ljud- och

bildöverföring

Tjänstgörande

ersättare närvarande

på plats

Tjänstgörande

erättare närvarande

via ljud- och
bildöverföring

Sonny Landerberg (MP), ordförande
Björn Norberg (S), 1:e vice ordförande
Lena Orstadius (S)
Fredrik Samuelsson (S)
Jan Murray (M)
Pernilla Slitebo (FiA)

Kajsa Nilsson (M), 2:e vice ordförande

Inga-Lena Lindenau (L) tjänstgör för Gay Johansson
(M)

Pernilla Johansson (SD) tjänstgör för Marita Henriksson
(SD)

Ersättare närvarande
på plats

Eje Engstrand (S)
Johan Zenténius (M)
Lars-Erik Carlbom (FiA)
David Rydén (KD)

Övriga närvarande Se sidan 2.

Utses att justera Björn Norberg

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, 2022-06-03

Paragrafer § 60

Underskrifter

Sekreterare
Gabriella Toftered

Ordförande
Sonny Landerberg

Justerande Björn Norberg
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Övriga närvarande på
plats

Staffan Lekenstam, sektorchef kultur- och fritid
Gabriella Toftered, nämndsekreterare
Klas Arvidsson, verksamhetschef fritid
Martin Andersson, enhetschef service och anläggningar

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan på Ale
kommuns webbplats.

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2022-05-27

Tillkännages från och med 6

Tillkännages till och med

2022-06-03

2022-06-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunhus Nödinge

Intygar Gabriella Toftered
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Innehåll

KFN § 60 Initiativärende från Sonny Landerberg (MP) om att
utreda möjligheten att anlägga en konstgräsplan

4 - 6
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KFN § 60 Dnr KFN.2022.54

Initiativärende från Sonny Landerberg (MP) om att

utreda möjligheten att anlägga en konstgräsplan

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att komplettera
ärendet med en analys om hur sektor kultur- och fritids ekonomi skulle påverkas
av beslutet samt en miljö- och konsekvensbeskrivning.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-31 att bifalla ett initiativärende

från Sonny Landerberg (MP) om att utreda möjligheten att anlägga en

konstgräsplan på Surte Idrottsplats eller annan plats i södra Ale som bedöms vara

lämplig. Sektor kultur- och fritid har nu utrett möjligheten att anlägga en

konstgräsplan på Surte Idrottsplats. Sektor kultur- och fritids ambition är att ge

föreningslivet i Ale så likvärdiga förutsättningar som möjligt. Utifrån

förutsättningarna att bedriva fotbollsrelaterad föreningsverksamhet i kommunens

södra delar kan sektorn konstatera att det finns uppenbara brister i likvärdigheten.

I sektorns arbete med ärendet har hänsyn tagits till behovet av en konstgräsplan,

men även processen kring utredning av placering av ny förskola i Surte har

beaktats. Mot bakgrund av att det pågår en lokaliseringsutredning för nya

förskolor i Surte samt en utredning kring möjligheterna att rusta upp och bygga ut

Surteskolan så kan utredningarna beroende på utfall påverka en framtida

konsgräsanläggning på Surte IP. Denna osäkerhetsfaktor kräver viss eftertanke

utifrån de ekonomiska risker som nämnden ställs inför vid ett beslut om

konstgräs på grusplanen i Surte.

Utöver en helt ny konstgräsplan så har två olika alternativ identifierats. Det första

alternativet avser att tidigareläggande ett byte av en av kommunens befintliga

konstgräsytor för flytt till Surte IP. Det andra alternativet avser köp av en

begagnad konstgräsmatta vilket i så fall medför att befintliga anläggningar byts ut

enligt upprättad investeringsplan. Båda alternativen bedöms tillgodose uppdragets

syfte men där ett inköp av en begagnad konstgräsplan framstår som ett något

bättre alternativ utifrån dels en enklare hantering samt att merkostnaden för bytet

av någon av våra befintliga konstgräsplaner uteblir.

Utifrån de alternativ som presenterats så är det enligt sektor kultur- och fritids
mening inte försvarbart att anlägga en helt ny konstgräsplan utifrån de
ekonomiska risker som beskrivs ovan. Sektorn förespråkar därmed inköp av en
begagnad konstgräsmatta. Det här alternativet är både är mest ekonomiskt
fördelaktiga alternativet och det kommer tillgodose föreningens behov av utökade
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träningsytor utan risk för framtida kostnader med anledning av förändrad
markanvändning.

Inköp av begagnat konstgräs inklusive installation bedöms kosta cirka 2,8 mkr.
Då detta inte ryms inom kultur- och fritidsnämndens budgetram så behöver
nämnden äska om ett tilläggsanslag hos kommunfullmäktige på 3 miljoner kronor
inklusive oförutsedda kostnader för att kunna finansiera inköp och anläggande av
en begagnad konstgräsplan på Surte IP Idrottsplats.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-24 2022-05-25

2015-11-12 KFN remissvar gällande planbesked för förskola vid Surte IP

2015-11-12 KFN bilaga 1 - Översiktsbild Surte IP

2015-11-12 KFN bilaga 2 - Skiss Surte IP

Presentation projektplan verksamhetslokaler Ale kommun 2022-05-04

Rapport - flytt av konstgräs Forsvallen

Beräkningsunderlag Surte IP 2022

Kostnadskalkyler avseende alterntiv till konstgräs på Surte IP

Yrkande

Björn Norberg (S) yrkar bifall till sektor kultur- och fritids förslag, att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag om tre miljoner kronor för
inköp och anläggande av en begagnad konstgräsplan på Surte Idrottsplats samt att
kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sonny Landerberg (MP) yrkar återremiss för att komplettera ärendet med en
analys om hur sektor kultur- och fritids ekonomi skulle påverkas av beslutet samt
en miljö- och konsekvensbeskrivning.  

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på sektor kultur-
och fritids förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med sitt eget yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till Sonny Landerbergs (MP) yrkande om återremiss.
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Nej-röst för bifall till Björn Norbergs (S) yrkande om att bifalla sektor kultur- och
fritids förslag.

Med 5-ja röster mot 4-nej röster beslutar kultur- och fritidsnämnden att
återremittera ärendet enligt Sonny Landerbergs (MP) förslag.

Ledamot/tjänstgörande
ersättare Ja Nej Avstår

Sonny Landerberg (MP) X

Björn Norberg (S) X

Kajsa Nilsson (M) X

Lena Orstadius (S) X

Fredrik Samuelsson (S) X

Jan Murray (M) X

Inga-Lena Lindenau (L) X

Pernilla Slitebo (FiA) X

Pernilla Johansson (SD) X

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sektor kultur- och
fritids förslag.

Beslutet skickas till

För vidare hantering: Ansvarig handläggare
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