Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2015-04-28

§ 129
Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna att Falkenbergs kommun beviljar lån om ytterligare 1,1 mkr till Vinbergs IF
utöver de 1,5 mkr som beviljats tidigare.
2 Godkänna Vinbergs IF ansökan om räntebidrag med ytterligare 30 tkr till konstgräs på
Vinåvallen.
Beslutsunderlag
Begäran om lån för konstgräs på Vinåvallen 2015
Budget 2015, kommunfullmäktige § 221, 2014-11-25
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 90, 2014-09-23
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2014-02-07
Sammanfattning av ärendet
Vinbergs IF har i budget 2015 beviljats 1,5 mkr för lån till anläggning av konstgräsplan på
Vinåvallen. Föreningen är beviljad räntebidrag från kultur- och fritidsnämnden för att
kunna finansiera räntan på lånet.
På grund av markens skick har markarbetena blivit mer omfattande än planerat och därmed
dyrare än budgeterat. Vinbergs IF saknar 1,1 mkr i sin budgetram för att kunna slutföra
anläggandet av konstgräsplanen och ansöker därmed om ytterligare 1,1 mkr i lån hos
kommunen. Ytterligare 1,1 mkr i lån beviljas till Vinbergs IF inom ramen för finansiella
investeringar föreningslån. Lånet genererar ytterligare 33 tkr i räntekostnad för föreningen,
vilket kompenseras via räntebidrag från kultur- och fritidsnämnden. För 2015 kommer
räntekostnaden att uppgå till 19 tkr. De ökade kostnaderna för räntebidraget beaktas i
bokslutet 2015 och budgetberedningen inför 2016.
Ekonomi
Beslutet påverkar kommunens ekonomi genom att utgiften för lånet ökar med 1,1 mkr.
Kommunens kostnader kommer att påverkas i det fall externa medel krävs för att täcka
utlåningen. Kultur- och fritidsnämndens kostnader kommer att öka avseende räntebidrag
till Vinbergs IF med 19 tkr 2015, vilket kan finansieras inom övriga beviljade ej utbetalda
räntebidrag.
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Forts. § 129
Övervägande
Kommunfullmäktige beviljade i budget 2015 ett lån till Vinbergs IF för att anlägga en
konstgräsplan på Vinåvallen. På grund av yttre omständigheter, som Vinbergs IF inte
kunnat förutse före projektet påbörjats, har projektet fördyrats med 1,1 mkr. Vinbergs IF
har inte möjlighet att på något annat sätt finansiera de ökade utgifterna varför ett lån från
kommunen är enda möjligheten att kunna färdigställa anläggningen.
Ett ytterligare lån bedöms rymmas inom ramen för kommunens finansiella mål.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2015-04-29 och anslaget 2015-04-30.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsförslag
2015-04-23

Kommunstyrelseförvaltningen

Föreningslån Vinbergs IF. KS 2015-160
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna att Falkenbergs kommun beviljar lån om ytterligare 1,1 mkr till Vinbergs IF

utöver de 1,5 mkr som beviljats tidigare
2 Godkänna Vinbergs IF ansökan om räntebidrag med ytterligare 30 tkr till konstgräs på

Vinåvallen
Beslutsunderlag
Begäran om lån för konstgräs på Vinåvallen 2015
Budget 2015, KF § 221, 2014-11-25
KFN beslut § 90, 2014-09-23
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2014-02-07

Sammanfattning av ärendet
Vinbergs IF har i budget 2015 beviljats 1,5 mkr för lån till anläggning av konstgräsplan på
Vinåvallen. Föreningen är beviljad räntebidrag från kultur- och fritidsnämnden för att
kunna finansiera räntan på lånet.
På grund av markens skick har markarbetena blivit mer omfattande än planerat och därmed
dyrare än budgeterat. Vinbergs IF saknar 1,1 mkr i sin budgetram för att kunna slutföra
anläggandet av konstgräsplanen och ansöker därmed om ytterligare 1,1 mkr i lån hos
kommunen. Ytterligare 1,1 mkr i lån beviljas till Vinbergs IF inom ramen för finansiella
investeringar föreningslån. Lånet genererar ytterligare 33 tkr i räntekostnad för föreningen,
vilket kompenseras via räntebidrag från kultur- och fritidsnämnden. För 2015 kommer
räntekostnaden att uppgå till 19 tkr. De ökade kostnaderna för räntebidraget beaktas i
bokslutet 2015 och budgetberedningen inför 2016.
Ekonomi
Beslutet påverkar kommunens ekonomi genom att utgiften för lånet ökar med 1,1 mkr.
Kommunens kostnader kommer att påverkas i det fall externa medel krävs för att täcka
utlåningen. Kultur- och fritidsnämndens kostnader kommer att öka avseende räntebidrag
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till Vinbergs IF med 19 tkr 2015, vilket kan finansieras inom övriga beviljade ej utbetalda
räntebidrag.
Övervägande
Kommunfullmäktige beviljade i budget 2015 ett lån till Vinbergs IF för att anlägga en
konstgräsplan på Vinåvallen. På grund av yttre omständigheter, som Vinbergs IF inte
kunnat förutse före projektet påbörjats, har projektet fördyrats med 1,1 mkr. Vinbergs IF
har inte möjlighet att på något annat sätt finansiera de ökade utgifterna varför ett lån från
kommunen är enda möjligheten att kunna färdigställa anläggningen.
Ett ytterligare lån bedöms rymmas inom ramen för kommunens finansiella mål.

Beslutet expedieras till:

2

Vinbergs IF
Box 5216
311 05 Vinberg

Begäran om lån för konstgräs på Vinåvallen
Vinbergs IF begär härmed ett räntefritt föreningslån om 1 100 000kr, för att i egen regi
avsluta anläggning av en konstgräs plan på Vinåvallen under 2015.
Klubben har under 2013 jobbat själv för att ordna medfinansiering till merparten av
hela investeringen, i form av bidrag och sponsring.
Under 2014 påbörjade Vinbergs IF byggandet av en ny konstgräsplan på Vinåvallen i
Vinberg.
Under hösten påbörjades markarbetet och var beräknat, enligt markentreprenören, till
1 000 000kr och tre veckors arbete. När två veckor gått och en del regn kommit påstod
man att man inte kan genomföra entreprenaden som tänkt. Vår chans till att bli klara
med markarbetet i tid var enligt entreprenören att bygga om marken, detta är gjort.
Detta arbete har entreprenören inte prissatt vi har heller inte skrivit eller godkänt
kostnaden för detta arbete. Arbetet har genomförts för att bli klara i tid. 7 veckor senare
var markentreprenören klar men då var det för sent att lägga gräset.
Markentreprenören har då gjort arbeten för drygt 2 750 000 kr inkl moms, ursprungligt
pris var 1 250 000kr inkl moms.
Markentreprenören har haft kontakten med Unisport, konstgräsleverantören, under
hela entreprenaden. Hade det kommit till vår kännedom att om markarbetet tar längre
tid än tre veckor så kan dom inte lägga gräset hade vi kunnat stoppa markarbetet och
fortsatt under våren med bättre väder och mindre kostnad som följd.
Nu är vi inte där utan pga av dålig kommunikation från markentreprenören och allt för
stor tillit från vår sida så saknas vi 1100 000kr för att kunna slutföra projektet.
Föreningen är angelägen om en snabb remiss och ett positivt besked innan 1 maj 2015
för att kunna betala kvarvarande fakturor i projektet.

Bakgrund
Vinbergs IF ”Fotboll för alla”
Vinbergs IF är er lokala förening. Vinberg vill att alla barn och ungdomar ska få känna
gemenskap, glädje och kamratskap i klubbens grönvita färger. Vi vill erbjuda en miljö
som präglas av kunniga och välutbildade ledare, att barnen och ungdomarna känner
engagemang. Vinberg tror på ett starkt socialt engagemang där barn och ungdomar kan
känna sig trygga, sedda och uppskattade oavsett resultat.
Vinbergs IF har idag ca 300 ungdomar som tränar fotboll i föreningen. Lägg därtill att
GOIF Ginsten och Vessigebro BK:s ungdomsverksamhet ges bättre möjligheter till
fotbollsträning genom konstgräsplansprojektet.
Vinbergs IF har ungdomslag i alla åldrar från 7-16år på pojksidan och ett flicklag i
varannan åldersklass. Vi har också 3 stycken lag inom herrsenior och 2 lag inom
damsenior. Vi är en av få föreningar som fortsätter växa.

Vinbergs IF har en vision 2020 ”Fotboll för alla” på individens egna villkor.
Visionen innehåller tre målsättningsområde:
• Sociala mål
• Verksamhetsmål
• Sportsliga mål

Vinbergs IF:s sociala målsättning innebär:
Fotboll för alla genom, gemenskap, där glädje, respekt, trygghet och lekfullhet, är
naturliga inslag. Genom allsidig träning, där alla är delaktiga bygger vi självförtroende
och självkänsla samt skapar ett livslångt intresse. Vi erbjuder alla idrottsligutveckling.

Vinbergs IF:s verksamhetsmål innebär:
Vi ska aktivt rekrytera ledare, domare, funktionärer och styrelseledamöter och ge dessa
rätt förutsättningar för sitt uppdrag. Detta görs genom kontinuerliga utbildningar. Vi
arbetar aktivt med att skapa planer för att tydliggöra de här rollernas funktion, vilka
förväntningar Vinbergs IF har.

Vinbergs IF:s sportsliga målsättningar innebär:
• Vinbergs IF:s Herrseniorlag avancera till div 1
• Vinberg IF:s Damseniorlag avancera till div 2
• Vinbergs IF:s Ungdomslag erbjuds att spela fotboll utan krav på resultat och att
utveckla varje spelare till den nivå som denna önskar.
Idag finns det väldigt få möjligheter för ungdomar i Falkenbergs kommun att träna
fotboll mellan januari och april månad. Med de tre och en halv konstgräsplaner, varav en
i Ullared, som finns i kommunen går alla tider till Dam och Herr senior verksamheten
från januari till april. Idrottshallarna är bokade av andra vinteridrotter, som med all rätt
har förtur till idrottshallstider.
Inom projektet har även Falkenbergs kommun och Kultur och fritidsförvaltningen varit
engagerade för att kunna erbjuda även andra föreningars ungdomslag tider på
konstgräs. Detta har gjorts genom att Vinbergs IF och Kultur och fritid är överens om att
Vinbergs IF inte tar ut högre taxa för uthyrning av konstgräsplanen än vad kommunen
hade gjort. I överenskommelsen står det även att uthyrning i första hand skall gå till
ungdomslag i andra föreningar, då kommunens planer användas av seniorlag. Detta
innebär i stora drag att Vinbergs IFs konstgräsprojekt inte bara gynnar Vinbergs IF utan
all ungdomsverksamhet i Falkenbergs kommun.

Styrelsen Vinbergs IF
Ordförande Patrik Annervi

Kultur- och fritidsnämnden 2014-09-23

§ 90

Begäran om lån för konstgräs på Vinåvallen. Dnr 2014/96
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1 godkänna Vinbergs IF ansökan om räntebidrag med 45 000 kr (3 %) till konstgräs på
Vinåvallen med förutsättning att Vinbergs IF prissätter efter kultur- och
fritidsförvaltningens instruktion för uträkning av planhyra
2 föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunalt lån till föreningen med
1 500 000 kr
Beslutsunderlag
Yttrande, begäran om lån för konstgräs på Vinåvallen, 2014-09-18
Begäran om lån för konstgräs på Vinåvallen, Vinbergs If 2014-08-26
Vinbergs IF ”Fotboll för alla” Konstgräs 2015, Patrik Annervi, 2014-09-17
Meddelande om beslut Allmänna arvsfonden, 2014-06-24
Yttrande i ärendet Allmänna arvsfonden, Dnr 2014-33

Sammanfattning
Vinbergs IF har ansöker om, i första hand ett anslag på 1500 000 kr och i andra hand ett
räntefritt lån med summa. Anläggningen av en konstgräsplan på Vinåvallen är påbörjad.
Föreningen har sökt och fått beviljat 3 207 000 kr från Allmänna arvsfonden 2014 till
projektet. Den totala summan är beräknad till 4 678 750 kr (inkl. moms). Föreningen har
sökt 530 000 kr i projektstöd från Hallands fotbollsförbund och kommer att ansöka om
medel från Svenska fotbollförbundet. Om dessa ansökningar beviljas minskas summan
från Falkenbergs kommun.
Stödet från Arvsfonden är tidsatt och investeringen måste starta omgående.
I dialog med föreningen och via underlag har Kultur- och fritidsförvaltningen fått en god
uppfattning om ansvarsfördelning mellan Vinbergs IF och Vinbergs idrottsplatsförening.
Föreningen har presenterat hur de tänker använda planen, internt och externt. De är
medvetna om utformningen av kultur- och fritids bidragsystem både vad det gäller drift
och intäkter. Planerade taxor för uthyrning går väl i linje med förvaltningens önskemål
gentemot andra föreningar. Skötsel av planen kommer att ligga på Vinbergs
idrottsplatsförening. Kunskap kring driftskostnader och arbetsinsatser är goda.
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Ekonomi
Påverkar nämndens ekonomi genom att räntebidragsbudgeten belastas med 45 000 kr/år.
Budgeten för räntebidrag är totalt 200 000 kr och blir därmed fullt utnyttjad under
förutsättning att ansökta lån 2014 beviljas. Beviljat räntebidrag gäller endast vid beviljat
kommunalt lån.

Övervägande
Fotboll är den i särklass största idrotten bland barn och unga i Falkenbergs kommun. Idag
utövas fotboll året runt. Vintertid behövs tillfällen för träning i idrottshallar eller utomhus,
på grus- eller konstgräsplaner. Falkenbergs kommun anlade den första 11-manna
konstgräsplan 2004. Därefter en 11-manna och en 7–manna 2011. Nyttjandegraden är hög
och ytterligare efterfrågan finns. Kultur- och fritid anser att en konstgräsplan på Vinåvallen
skulle gynna fotbollen som helhet i kommunen och att det fortfarande finns en efterfrågan
som är större än tillgången på konstgräs.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse
2014-02-07

Kultur- och fritidsförvaltningen
Ungdom och bidrag, Anläggning och bad
Erika Svensson, Christian Fager

Yttrande i ärendet
Ansökan till Allmänna Arvsfonden. Dnr 2014-33
Vinbergs IF är en stor ungdomsförening i Falkenbergs kommun, hemmahörande i
Vinbergs samhälle. Träningen bedrivs på Vinåvallen, en anläggning med A-plan, B-plan,
C-plan och 7 – manna plan. Ungdomssektionen omfattar 300 ungdomar i olika åldrar med
många lag. Verksamheten bedrivs för flickor och pojkar. Föreningens seniorlag herrar
spelar i div 3 Västra Götaland.
Vinåvallen är en föreningsdriven anläggning som med Vinbergs IF:s verksamhet samlar
många människor kring och i verksamheten. Föreningen satsar på framtiden dels genom att
utveckla anläggningen men också via utbildning, stöttning och en god organisation för
medlemmar och ideella krafter.
Kultur och fritid ställer sig positiva till Vinbergs IF:s planer att anlägga en konstgräsplan.
Det är en stor investering som gynnar barn och ungdomsverksamheten. Fotboll är i
särklass den största idrotten i kommunen. Innebörden av satsningen är ytterligare
träningsmöjligheter vintertid i kommunen. Beläggningen på dagens kommunala
konstgräsplaner minskar och ger möjlighet för fler föreningar att få tillgång till tider. Det
gynnar fotbollsföreningar i hela kommunen. Vid eventuell uthyrning till andra föreningar
ökar utbudet ytterligare för föreningslivet.
En dialog vad det gäller kostnader och intäkter för konstgräsplan bör ske mellan Vinbergs
IF och Kultur och fritid för att klargöra föreningens avsikter kring uthyrning till andra
föreningar samt tankar om bidrag och framtida driftskostnader.

Tjänsteskrivelsen expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen
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