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Översyn av elitbidrag. KS 2016-392, 2016- 417, 2016- 441 , 2016442, 2016- 448
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna reviderade avtal för elitbidrag 2017.
2 Anteckna till protokollet att arbetet med översyn av elitbidragen fortsätter för att ta fram

riktlinjer för elitbidraget.
3 Riktlinjer för elitbidraget ska presenteras till kommunstyrelsen under 2017.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-12-01 § 295
Utkast till reviderade elitbidragsavtal för Falkenbergs Fotbollförening, Falkenberg Böljan,
Falkenbergs Bordtennisklubb, Falkenbergs Volleybollklubb och BKF Falkenberg Bowling.
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun ger varje år några idrottsföreningar ett marknadsföringsbidrag, kallat
elitbidrag. Avtalen som reglerar föreningarnas motprestation i förhållande till givet
elitbidrag förnyas årligen och det är kommunstyrelsen som godkänner dem.
Kommunstyrelseförvaltningen har dessutom fått i uppdrag av kommunstyrelsen att i
samverkan med Destination Falkenberg och kultur- och fritidsförvaltningen se över
formerna för elitbidragen inför 2017.
Ekonomi
Elitbidrag på 300 000 kronor ges årligen till Falkenbergs Fotbollförening, Falkenberg
Böljan, Falkenbergs Bordtennisklubb, Falkenbergs Volleybollklubb samt på 40 000 kronor
till BKF Falkenberg Bowling.
Övervägande
En översyn av formerna för elitbidraget påbörjades under 2016. Den arbetsgrupp som
jobbat under året, bestående av tjänstemän från Destination Falkenberg, kultur- och
fritidsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen, har vid fem tillfällen satt sig in i
elitbidragets struktur och funktion samt i kommunens andra bidrag till föreningslivet.
Arbetsgruppen har identifierat ett antal frågeställningar som behöver klargöras. För att
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kunna komma med ett konkret och genomarbetat förslag föreslår arbetsgruppen att deras
arbete fortsätter under 2017, men att avtalen för elitbidrag ändå revideras något redan inför
kommande år. Revideringen innebär i stora drag att motprestationerna ses över och
anpassas efter de organisationsförändringar som har gjorts sedan den senaste versionen av
avtalen skrevs, framför allt arbetet med platsvarumärket FBG och Destionation
Falkenbergs verksamhet i dagsläget. Dessutom ställs lite tydligare krav på löpande kontakt
och samverkan mellan kommunen och föreningarna i de nya förslagen till avtal.

Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Destination Falkenberg
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