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Svar på motion om fotbollsplan vid Astradskolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen
och göra den befintliga planen spelbar.
Sammanfattning av ärendet
Pia Johansson (S) och Håkan Bengtsson (S) yrkar i en motion den 9 november
2015 att kommunen ställer i ordning fotbollsplanen på Astradskolan så att den
blir spelbar, antingen som grusplan eller att man flyttar dit det konstgräs som
byts ut på Lagavallen.
Tekniska förvaltningen har utrett frågan och tekniska nämnden föreslår den 29
november 2016 att kommunfullmäktige avslår motionen då behovet av översyn
av hela Astradskolan ingår i lokalförsörjningsstrategin som kommer att beslutas
inom det närmaste året. Fotbollsplanen kommer därmed att planeras i samband
med förändring av Astradskolan.
Kommunstyrelsen beslutar den 6 december 2016 att återremittera ärendet till
tekniska nämnden för ett utökat beslutsunderlag med kostnadsberäkningar för att
grusa upp befintlig plan.
Den 21 mars 2017 beslutar tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen och ge tekniska förvaltningen i uppdrag att rusta upp den
befintliga gräsmattan för cirka 25 000-30 000 kronor, under förutsättning att
barn- och utbildningsnämnden står för kostnaderna.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 19 april 2017 att fotbollsplanen är
en mindre och sämre anpassad ersättningsplan för den stora grusplan som togs i
anspråk då innebandyhallen byggdes. Fram till dess att Astradskolan byggs om
måste denna plan vara användbar av eleverna året om. Kostnaden för denna
tillgänglighet bör inte ligga på barn- och utbildningsförvaltningen eftersom
barn- och utbildningsnämnden inte har begärt någon ändring av tidigare fattade
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att fullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut om återremiss 2016-12-06.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-20.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-05-30

25(40)

Kommunstyrelsen
Tekniska nämndens yttrande 2017-03-21.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-05.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2017-04-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2017-05-18.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V), Håkan Bengtsson (S) och Roland Johansson (S) yrkar bifall
till motionen.
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