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Utvärdering av anläggande av Konstgräsplan nr 1, Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges beslut avseende konstgräsplan omfattade byggandet av två 
konstgräsplaner i Herrljunga kommun, en i Annelund och en i Herrljunga Centralort. 
Planen i Annelund är invigd och används och sköts i enlighet med beslut och skötselavtal. 
 
I uppdraget ingick även att utvärdera genomförandet av anläggandet av konstgräsplan 1, 
innan beslut fattas om genomförande av konstgräsplan 2. 
 
Fortfarande kvarstår frågan om vilken/vilka förening/ar, som ska vara värdar och ansvariga 
för en konstgräsplan i Centralorten. Frågan kvarstår om var en konstgräsplan ska anläggas, 
vilka mått som ska vara givna, fullskalemått eller träningsplan. 
Beroende på platsval sker olika konsekvenser av placering av konstgräsplan. Dessa 
konsekvenser måste redovisas utifrån olika placeringsalternativ. 
 
Vidare ska investeringen i sig inrymmas i kommunens investeringsplan för året 2018 eller 
perioden 2018-2020, beroende på beslut oh takten i genomförandet. 
 
Kommunchefen har medverkat vid förberedelserna och genomförandet. Kommunchefen 
har genomfört bifogad intern utvärdering, om förutsättningar för genomförande av 
konstgräsplan nr 2. 
 
Kommunens interna utvärdering är gjord i samband med och efter genomförandet och 
resultatet redovisas i form av krav-kriterier för kommande anläggande av konstgräsplan i 
Herrljunga Centralort, enligt bilaga. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

 
 
Niels Bredberg 
Kommunchef 
 
Bilaga: Utvärderingsresultat – Kriterier 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom till: 

Vem som ska ha beslutet för vidare handläggning eller beslut 
Vem som ska ha beslutet för kännedom 
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Bilaga: Utvärderingsresultat – Kriterier 
 
Kriterier för genomförande av konstgräsplan 2 i Herrljunga Centralort. Kriterierna ska/bör 
vara uppfyllda före igångsättningsbeslut. 
 
1. Den medverkande föreningen/de medverkande föreningarna har i god tid säkerställt 

förhandsbesked om bidrag från relevanta förbund/institutioner. Annelunds IF hade i god 
tid säkerställt att bidragsgivande förbund/institutioner beslutat om medfinansiering. 
 

2. Klubben/Klubbarna ska ha en stark ideell verksamhet och organisation med frivilliga 
medlemsinsatser. Medlemmarnas arbetsinsatser är en förutsättning för att kunna 
genomföra anläggandet av konstgräsplan i centralorten.  

 
Medlemsinsatserna är nödvändiga för projektets genomförande, såväl i 
förberedelsearbetet som i genomförandearbetet och i det långsiktiga efterarbetet. 

 
3. Föreningens/Föreningarnas organisation för drift och skötsel säkerställs. 

Konstgräsplanen kräver underhåll och skötsel i samma omfattning som en vanlig 
gräsplan. Sopning och städning med yt-städare, harvning och plogning mm. ska ske 
frekvent och kontinuerligt. 
 

4. Utbildning av de personer i föreningen/föreningarna, vilka ska sköta konstgräsplanen är 
obligatorisk. 
 

5. Avseende ideella insatser, ska bland annat montage av mål och avbytarbås ske ideellt. 
 

6. Anskaffning av traktor för plogning samt förvaringsutrymmet ska ske genom ideella 
krafter. 

 
 
 
 
 
   Niels Bredberg 
   Kommunchef 
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