Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-17

§ 112
Ansökan från Björnhults GK, Falkenbergs GK och
Vinbergs GK om bidrag för att anordna lag SM 2018,
KS 2018/148
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Tilldela Björnhults GK, Falkenbergs GK och Vinbergs GK totalt
20 000 kr för anordnadet av SM-tävlingar i golf.
2. Bidraget finansieras via anslaget för oförutsedda kostnader.
Beskrivning av ärendet
Falkenbergs kommun har mottagit en ansökan från Björnhults golfklubb,
Falkenbergs golfklubb och Vinbergs golfklubb om bidrag vid anordnandet
av SM-tävlingar i golf under perioderna 7-8 juli och 13-15 juli 2018.
Björnhults GK arrangerar tävling för herrar över 60 år, vilket bedöms locka
144 deltagare för spel i tre dagar. Falkenbergs GK arrangerar tävling för par,
vilket bedöms locka 288 deltagare för spel. Vinbergs GK arrangerar tävling
för par där båda parter fyllt 50 år, vilket bedöms locka 288 deltagare för
spel.
De arrangerande golfklubbarna ser sitt engagemang som något som kan
gynna golfturismen och turistbesökare till Falkenbergs kommun, vilket
kommer generera positiva effekter för hotell, vandrarhem, restauranger och
andra näringar inom turismsektorn.
Motivering av beslut
De SM-tävlingar som golfklubbarna står som arrangör för ligger väl i linje
med Falkenbergs kommuns ambition att skapa aktiviteter under året, och ser
värdet i de möjligheter som finns vad beträffar positiva effekter för andra
aktörer vid sidan av det specifika arrangemanget, exempelvis i form av ökad
andel gästnätter och restaurangbesök med mera. Det är också uppmuntrande
att se samverkan mellan de tre golfklubbarna. Dock konstarerar
kommunstyrelseförvaltningen att om evenemanget hade ägt rum en tid
innan midsommar, eller efter semesterveckorna i augusti, hade genomslaget
på antalet gästnätter i kommunen med mera blivit större, än under den
period i juli då det redan är högsäsong inom turistnäringen i Falkenberg.
Ekonomi
I inkommen bidragsansökan anges inget ekonomiskt belopp, mer än att
golfklubbarna välkomnar finansieringshjälp av tävlingarna.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår, i samråd med Destination
Falkenberg AB, att ansökan beviljas och sökande tilldelas ett belopp om
20 000 kr. Eventuellt tilldelad summa från kommunstyrelsen föreslås
belasta kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
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