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Inveteringsanslag 2016 för Konstgräsplan i 
Annelund/Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-02 att ge långsiktigt föreningsstöd på 
maximalt 1 mkr årligen för anläggande av konstgräsplaner i Mörlanda och 
Herrjunga under en period om maximalt 8 år. Föreningsstödet ska finansieras av 
särskilda medel avsatta under kommunstyrelsen 2016 - 2023.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-08 ge tekniska nämnden i uppdrag att 
upphandla för anläggande av två konstgräsplaner, en i Mörlanda och en i Herrljunga 
och att slutgiltigt beslut fattas av Kommunfullmäktige efter genomförd 
upphandling. 

 
Upphandlingsprocessen beräknades vara klar under 2015. På grund av en parts 
överklagande till förvaltningsrätten, utan att få rätt, försenades processen. 
Upphandlingsprocessen är nu klar.  
 
Kommunstyrelsen begär investeringsmedel, 5,5 mkr 2016, för anläggande av 
konstgräsplan i Annelund/Mörlanda. Kapitalkostnader för investeringen är 
finansierad i kommunfullmäktiges beslut 2014-09-02.  
 
Igångsättning av anläggandet ska ske snarast. Tidsplanen är på grund av 
överklagandet ansträngd. Målsättningen är att konstgräsplan ska finnas på plats 
inför sommaren 2016. 
  
Beslutsunderlag 
Finansieringskalkyl 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-11 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att till kommunstyrelsen avsätta 
5,5 mkr 2016 och ge startbesked för anläggande av konstgräsplan i 
Annelund/Mörlanda. 
 
  
Niels Bredberg     
Kommunchef 
 
Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-02 att ge långsiktigt föreningsstöd på 
maximalt 1 mkr årligen för anläggande av konstgräsplaner i Mörlanda och 
Herrjunga under en period om maximalt 8 år. Föreningsstödet ska finansieras av 
särskilda medel avsatta under kommunstyrelsen 2016 - 2023.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-08 ge tekniska nämnden i uppdrag att 
upphandla för anläggande av två konstgräsplaner, en i Mörlanda och en i Herrljunga 
och att slutgiltigt beslut fattas av Kommunfullmäktige efter genomförd 
upphandling. 

 
Upphandlingsprocessen beräknades vara klar under 2015. På grund av en parts 
överklagande till förvaltningsrätten, utan att få rätt, försenades processen.  
 
Ekonomisk bedömning 
Sedan kommunfullmäktige fattade beslut om konstgräsplaner (2014-09-02) har 
en miljon kronor om året avsatts i driftsbudgeten för det totala projektets 
genomförande  
 
Juridisk bedömning 
Herrljunga kommun äger anläggningen och upplåter anläggningen till föreningen 
Annelunds IF med vård/skötselavtal. 
 
Överväganden 
Ett alternativt beslut om att kommunen investerar i konstgräsplaner innebär 
kapital-kostnader (ränta plus avskrivning) under avskrivningstiden. 
Avskrivningstiden beräknas till åtta år och kapitalkostnader börjar belasta 
kommunen när investeringen är genomförd.  
 
Finansieringen av investeringen samt driftskostnader ska inrymmas inom 
planerad driftsbudget. Även om investeringens kapitalkostnader (avskrivning 
och internränta) ryms inom driftsbudgeten så behövs utrymme i 
investeringsbudgeten.  
 
Eftersom kommunen ska ansvara för genomförandet av konstgräsplan/er och stå 
som ägare till konstgräsplanen/erna har arbetet upphandlats enligt LOU. 
 
Långsiktiga tydliga skötselavtal ska tecknas.  
 
Investeringsutgiften belastar kommunens investeringsbudget. Dock är 
kapitalkostnader och drift inkluderade i årligen avsatta medel under 
kommunstyrelsen.  
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Samverkan 
Kommunstyrelsens presidium har genomfört möten med föreningarnas 
representanter med syftet att beskriva de ekonomiska förutsättningarna i KF.s 
beslut. 
Ett omtag i arbetet är genomfört. Berörda föreningar är positiva. 
 
Underlag 
Tidigare handlingar i berednings- och beslutsprocessen KS/KF 
 
 
 
 
 
Niels Bredberg     
Kommunchef 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budgetkalkyl 
Konstgräsplan Annelund/Herrljunga kommun

Kostnader tkr
Markarbete, VA, asfalt, justering 1 209              anbud
Tätskikt, sviktpad, granulat, konstgräs 2 625              anbud
El, belysning, staket 905                 anbud
Skötselutrustning 180                 
Avverkning och dikesröjning från planen till väg 182 150                 
oförutsett ÄTA-kostnader 275                 
Byggherrekostnader 4% 220                 intern kostnad
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