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§ 190
Privat finansiering av delar av Falkenbergs arena.
KS 2013-318

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Uttala att det finns möjlighet för berörda föreningar, Falkenbergs FF och IF Böljan, att i
egen regi driva insamling om intresse finns.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 § 338
Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2013 väckte Jan Dickens (S) ärendet om att
företag och privatpersoner skall ges tillfälle att delta i finansiering av arena på Kristineslätt.
Detta efter ett förslag från en privatperson.
Vid sammanträdet fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att redovisa hur företag
och privatpersoner ska ges möjlighet att delta i finansiering av arena på Kristineslätt.
Ekonomi
Kostnader för att administrera en insamling är svåra att uppskatta utan att ha svar på de
ställningstaganden som presenteras under Övervägande. Troligt är att resurser skulle
krävas både i form av personal och någon form av verksamhetssystem.
Övervägande
Erfarenheter från andra
Det finns exempel från andra delar av Sverige där kommunerna har gått in och bidragit i
byggen av elitarenor. I Östersund har till exempel kommunens arenabolag, som ägs av
både Östersunds kommun och föreningen Östersunds Fotbollsklubb, fått in och finansierat
LED-skärmar till arenan. Men att involvera invånare i finansiering av nya arenor är en
ovanlig metod och kanslienheten har inte stött på något bra exempel där något sådant har
genomförts.
Däremot finns det exempel på kommuner i vilka privatpersoner och företag har varit med
och finansierat andra typer av byggnationer. I Sölvesborg och i Kristianstad har
badbryggor finansierats eller delfinansierats på detta sätt. Insamlingen har i båda fall skötts
av initiativtagande föreningar i samarbete med kommunerna. Men även här har
kanslienheten upplevt det som svårt att hitta bra exempel eftersom den typen av
finansiering är ovanlig och eftersom det i flera tillfrågade kommuner inte finns något
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minne av processen. Detta hänger till viss del ihop med att det har varit föreningar som
främst drivit arbetet.
Betänkligheter kring privat delfinansiering
Kanslienheten har sett över hur privat delfinansiering kan gå till och vilka
ställningstaganden som skulle behöva tas. I grunden är idén om privat delfinansiering bra
och det finns argument varför det skulle vara en bra metod att använda för Falkenbergs
arena, inte minst för att det skulle vara ett sätt att försöka använda annat än enbart
skattepengar för finansieringen. Det skulle även vara en god chans för individer att direkt
stödja Falkenbergs FF och IF Böljan och den lokala idrotten. Men samtidigt väcks många
frågor om hur en sådan privat delfinansiering skulle gå till. Följande ställningstaganden
skulle behöva göras för att organisera insamlingen:
- Vad ska insamlade bidrag användas till?
Ett första ställningstagande bör göras om den privata delfinansieringen endast ska vara
ekonomisk eller om det ska gå att bidra även på andra sätt. Alternativ skulle till exempel
kunna vara att företag sponsrar genom att bidra med material och arbetsinsats. I Borås
sponsrade en målarfirma Borås arena genom att måla omklädningsrummen.
Sett till ekonomiska bidrag finns flera sätt att använda dessa bidrag på. Bidrag kan ges
för en bestämd sak som redan är planerad att finnas på arenan, men där bidragen blir ett
sätt att få lite tillbaka på den investering som är gjord. Alternativet till detta är att samla
bidrag till något som helt finansieras genom bidrag.
Ett ytterligare sätt skulle kunna vara att ge givaren flera alternativ att välja på, främst
inventarier, till exempel mikrofon till högtalarsystemet eller fotbollar. Slutligen skulle
det även vara en möjlighet att alla bidrag från privat delfinansiering gick till en pott som
kan täcka de behov som finns för stunden.
- Vem som ska kunna lämna bidrag
Privatpersoner och företag skulle båda kunna bidra, alternativt bara en av kategorierna.
Valet beror på hur de insamlade bidragen ska användas och vilka behov av finansiering
som det finns behov av. Om båda grupper skulle kunna bidra krävs det ett
ställningstagande om de ska kunna bidra på samma sätt eller genom två parallella
processer.
- Bidragets storlek
Ska bidraget vara samma för alla eller ska det gå att lämna bidrag i flera storlekar? Ska
olika stora bidrag värderas och visas på olika sätt?
- Under vilken tidsperiod ska insamlingen ske?
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Insamling kan ske under en begränsad tid eller löpande under en längre period beroende
på hur bidrag från den privata delfinansieringen ska användas.
- Hur ska ett lämnat bidrag visas upp?
De två huvudsakliga sätten att visa upp givaren är genom att:
Namnmärka det föremål eller del av byggnaden som bidragen gått till. Detta fungerar
om bidragen går till, till exempel, stolar eller annan inredning. Det kan även fungera
genom att namnge givarna på en vägg eller likande om bidragen inte gått till ett konkret
föremål.
Alternativet skulle vara att offentliggöra givarna i ett särskilt sammanhang, läsa upp
namnen under en invigning, publicera namnen på hemsidor eller i tidningar, nyhetsblad
och reklam. Det kan även göras i mer permanent form i form av en bok eller likanden.
Skillnaden mot förstnämnda förslag ovan är att givarnas namn inte fysiskt blir en del av
arenan och dess utrustning.
Det kan konstateras att oavsett vilka ställningstaganden som görs kring hur privat
delfinansiering ska gå till så kommer det att krävas administration och resurser för att
arbeta med det. Det är viktigt att en insamling görs på ett grundligt och väl genomtänkt sätt
eftersom en insamling skulle bli en fråga om förtroende från dem som ger.
Förutom diverse frågetecken om hur insamlingen ska gå till så ställer sig kanslienheten
frågande till om det är kommunens roll att driva en sådan insamling som lyfts fram i
förslaget. Om insamling ska genomföras bör detta göras av föreningarna Falkenbergs FF
och IF Böljan.
Därför borde förslaget om privat finansiering delar av arenan överlämnas till Falkenbergs
FF och IF Böljan att, vid intresse, utarbeta ett förslag på hur detta skulle kunna gå till.

Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2012-06-12 och anslaget samma dag.
Utdragsbestyrkande

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kommun@falkenberg.se
www.falkenberg.se

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2013-10-29

§ 338
Finansiering av Falkenbergs arena. KS 2013-318
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1 Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att redovisa hur företag och privatpersoner ska
ges möjlighet att delta i finansiering av arena på Kristineslätt.
Sammanfattning av ärendet
Thomas Johansson, som växt upp i Falkenberg, har i brev till kommunråden föreslagit att
företag och privatpersoner skall ges tillfälle att delta i finansiering av arena på Kristineslätt.
Jan Dickens (S) väcker ärendet till behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Yrkande och beslut
Jan Dickens (S) yrkar på att arbetsutskottet uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att
redovisa hur företag och privatpersoner ska ges möjlighet att delta i finansiering av arena
på Kristineslätt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Jan Dickens förslag.

Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2013-10-29 och anslaget 2013-10-30.
Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen
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