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§ 25
Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP.
(AU § 21) KS 2013-438

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Genomföra anpassningar för allsvenskt spel på Falkenbergs IP.
2 Den utökade investeringskostnaden för plantäckning och ljudanläggning, 1100 tkr,
avräknas mot budget för den nya arenan. Resterande 290 tkr täcks inom befintlig
budgetram på grund av förseningar i andra projekt.
3 Godkänna ökade driftskostnader om 0-900 tkr 2014. Denna ökning får beaktas i
samband med bokslutet 2014.
4 I budgetberedningen för 2015 åter lyfta frågan om de ökade driftskostnaderna.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-12-11.
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs FF kommer under 2014 att spela i allsvenskan. Det innebär att Falkenbergs IP
behöver anpassas för de krav som gäller i allsvenskan och i superettan. FFF har sökt
dispens på ett antal punkter till Svenska Fotbollsförbundet, som belysning, storlek på
omklädningsrum, pressrum, hospitality-ytor etc. Detta innebär att ett antal åtgärder, som ej
är budgeterade, behöver genomföras.
Ekonomi
Utifrån beviljad dispensansökan kommer följande investeringar att behöva göras:
Investeringar
Plantäckning
Ljudanläggning
Resultattavla
Anpassning för media
Anpassning för friidrotten
Totalt

tkr
800 kan användas på ny arena
300 kan användas på ny arena
70 stannar kvar på IP
145 stannar kvar på IP
75 stannar kvar på IP
1 390
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De ökade driftskostnaderna för IP har beräknats enligt nedan:
Driftskostnader IP, tkr

2014

2015

2016

Hyra av läktare
Oförutsett
Kapitalkostnader

600
300

600
200
261

Ny arena planeras vara klar
” ”
”
” ”
259*

Total driftskostnad

900

1061

259

*) Av kapitalkostnaderna avser 38 tkr investeringar som stannar kvar på IP
Investeringarna och driftskostnaderna är ej medräknade i budget.

2016 planeras den nya arenan på Kristineslätt vara klar och driftskostnaderna hanteras
därmed i samband med det projektet.
Övervägande
Arenan på Kristineslätt beräknas vara klar 2016. Anpassningar för allsvenskt spel ska
därför göras på Falkenbergs IP för spel 2014 samt möjligt allsvenskt spel 2015.
Investeringar och driftskostnader ej är medräknade i budget för 2014.
De utökade investeringarna med totalt1390 tkr täcks inom befintlig budgetram p g a att
några av de objekt som finns upptagna i budget 2014 kommer att försenas. Kommunens
totala budgeterade investeringsbudget 2014 kommer därför att vara oförändrad, 187 961
tkr.
Den ökade driftskostnaden, avseende 2014, får beaktas i samband med bokslutet för 2014.
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2016 planeras den nya arenan på Kristineslätt vara klar och driftskostnaderna hanteras
därmed i samband med det projektet.
Övervägande
Arenan på Kristineslätt beräknas vara klar 2016. Anpassningar för allsvenskt spel ska
därför göras på Falkenbergs IP för spel 2014 samt möjligt allsvenskt spel 2015.
Investeringar och driftskostnader ej är medräknade i budget för 2014.
De utökade investeringarna med totalt1390 tkr täcks inom befintlig budgetram p g a att
några av de objekt som finns upptagna i budget 2014 kommer att försenas. Kommunens
totala budgeterade investeringsbudget 2014 kommer därför att vara oförändrad, 187 961
tkr.
Den ökade driftskostnaden, avseende 2014, får beaktas i samband med bokslutet för 2014.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Claës Ljung (M) yrkar att 2:a och 3:e justeras enligt följande:
Den utökade investeringskostnaden för plantäckning och ljudanläggning, 1100 tkr,
avräknas mot budget för den nya arenan. Resterande 290 tkr täcks inom befintlig
budgetram på grund av förseningar i andra projekt.
Godkänna ökade driftskostnader om 0-900 tkr 2014. Denna ökning får beaktas i samband
med bokslutet 2014.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget.
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