KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-08-20

§ 246
Begäran att få disponera investeringsmedel för belysning på
Tingbergsvallen
Dnr KS/2019:497
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Kultur & fritidsnämnden får vid behov möjlighet att omdisponera sina
investeringsmedel för badplatsutveckling och omläggning av gräsplaner för att
möjliggöra den anpassning av Tingbergsvallen som krävs för allsvenskt spel.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och Fritidsnämnden vill för att möjliggöra en anpassning av
Tingbergsvallen omprioritera de investeringsmedel som nämnden har till sitt
förfogande. Nämnden har vid avstämning ställt sig bakom en prioritering där
omläggning av gräsplaner senareläggs och vissa badplatsåtgärder skjuts på
framtiden till förmån för anpassning av Tingbergsvallen. I storleksordningen
handlar det om åtgärder om cirka fem till tio miljoner kronor beroende på
omfattningen av anpassningarna.
Anpassningen kan göras och stå klar inför säsongen 2020. Bygglovet är klart och
ett beslut skulle kunna vara att möjliggöra för Kultur & Fritidsnämnden att
använda investeringsmedel för fotbollsarena i det fall laget fortsätter i
allsvenskan, annars inte. Kungsbacka DFF spelar sina allsvenska hemmamatcher
i Varberg då det inte finns en fotbollsarena i Kungsbacka som fotbollsförbundet
godkänner för allsvenskt spel.
Konsekvensen av att inte genomföra gräsbyten 2019–2020 är att de befintliga
gräsplanerna får en något sämre kvalitet och kan kräva större arbetsinsats för att
hållas i skick ett antal år innan byte kan ske. Inte heller den budgeterade
badplatsupprustning kan genomföras om anpassningen av Tingbergsvallen
prioriteras. Inför badsäsongen 2020 kommer dock en övergripande plan för
kommunens totala badplatsutveckling tas fram.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-13
Nämnden för Kultur & Fritid, 2019-06-13, § 53
Förvaltningen för Kultur & Fritid, tjänsteskrivelse 2019-06-05
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-08-20

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordförande (M) prövar förslaget och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt kommunledningskontorets
förslag.
Beslutet skickas till
Nämnden för Kultur & Fritid
Kommunledningskontoret, Specialist budget

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-13
Diarienummer

KS/2019:497

Begäran om att få disponera investeringsmedel till belysning på Tingbergsvallen
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Kultur & fritidsnämnden får vid behov möjlighet att omdisponera sina investeringsmedel för
badplatsutveckling och omläggning av gräsplaner för att möjliggöra den anpassning av
Tingbergsvallen som krävs för allsvenskt spel.
Sammanfattning av ärendet
Anpassning av Tingbergsvallen kräver omprioritering av de investeringsmedel som Kultur &
Fritidsnämnden har till sitt förfogande. Nämnden har vid avstämning ställt sig bakom en prioritering
där omläggning av gräsplaner senareläggs och vissa badplatsåtgärder skjuts på framtiden till förmån
för anpassning av Tingbergsvallen. I storleksordningen handlar det om åtgärder om ca 5–10 miljoner
kronor beroende på omfattningen av anpassningarna. Anpassningen kan göras och stå klar inför
säsongen 2020. Bygglovet är klart och ett beslut skulle kunna vara att möjliggöra för Kultur &
Fritidsnämnden att använda investeringsmedel för fotbollsarena i det fall laget fortsätter i allsvenskan,
annars inte. Kungsbacka DFF spelar sina allsvenska hemmamatcher i Varberg då det inte finns en
fotbollsarena i Kungsbacka som fotbollsförbundet godkänner för allsvenskt spel.
Om laget inte skulle spela i allsvenskan kommande säsong kan investeringen komma andra till godo
för andra lag i de högre divisionerna i kommunen, de som vill nyttja Tingbergsvallen på kvällstid i
övrigt t ex friidrottsklubben Rigor eller motionärer som vill nyttja löparbanorna kvällstid.
Konsekvensen av att inte genomföra gräsbyten 2019–2020 är att de befintliga gräsplanerna får en
något sämre kvalitet och kan kräva större arbetsinsats för att hållas i skick ett antal år innan byte kan
ske. Även den badplatsupprustning som budgeterats för kan inte genomföras. En övergripande plan för
kommunens totala badplatsutveckling behöver tas fram vilket ska göras under senare delen av 2019
inför badsäsongen 2020.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-13
Nämnden för Kultur & Fritid, 2019-06-13, § 53
Förvaltningen för Kultur & Fritid, tjänsteskrivelse 2019-06-05

Beslutet skickas till
Nämnden för Kultur & Fritid
Kommunledningskontoret, Specialist budget

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontorets bedömning är att möjliggöra för Kultur & fritidsnämnden att vid behov
omdisponera sina investeringsmedel för badplatsutveckling och omläggning av gräsplaner för den
anpassning av Tingbergsvallen som krävs för allsvenskt spel.

Ing-Britt Blomberg
Specialist budget

KUNGSBACKA KOMMUN

Nämnden för Kultur & Fritid

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2019-06-13

§ 53

Begäran att få disponera investeringsmedel för belysning på Tingbergsvallen
KFT/2019:124 1.2.1

Beslut - förslag till beslut i kommunstyrelsen
Nämnden för Kultur & Fritid får, vid behov, möjlighet att omdisponera sina investeringsmedel
för badplatsutveckling och omläggning av gräsplaner för att möjliggöra den anpassning av
Tingbergsvallen som krävs för allsvenskt spel.
Sammanfattning av ärendet

Kungsbacka DFF spelar sina allsvenska hemmamatcher i Varberg då det inte
finns en fotbollsarena i Kungsbacka som fotbollsförbundet godkänner för
allsvenskt spel. Det finns två alternativ för att möjliggöra matcher i Kungsbacka;
upprustning av Tingbergsvallen för ca 5-10 Milj eller nybyggnation av arena på
Inlag. Det förstnämnda alternativet kräver att de investeringsmedel som Kultur &
Fritidsnämnden har, omdisponeras från badplatsutveckling och omläggning av
gräsplaner till att istället avse denna upprustning av Tingbergsvallen. Det
sistnämnda alternativet kräver en mycket noggrann planering av exakt var den
nya fotbollsarenan ska ligga så att en utbyggnad inte blockerar framtida
utbyggnad av Inlag. Givetvis krävs även att budgetmedel avsätts för detta nya
behov.

Beslutsunderlag
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2019-06-05
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Ekonomi
Kommunstyrelsen

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Nämnden för Kultur & Fritid

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2019-06-13

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-06-05
Diarienummer

KFT/2019:124

Begäran om att få disponera investeringsmedel till belysning på Tingbergsvallen
Förslag till beslut i Nämnden för Kultur och Fritid samt Kommunstyrelsen
Kultur och fritidsnämnden får, vid behov, möjlighet att omdisponera sina investeringsmedel för
badplatsutveckling och omläggning av gräsplaner för att möjliggöra den anpassning av
Tingbergsvallen som krävs för allsvenskt spel.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka DFF spelar sina allsvenska hemmamatcher i Varberg då det inte finns en fotbollsarena i
Kungsbacka som fotbollsförbundet godkänner för allsvenskt spel. Det finns två alternativ för att
möjliggöra matcher i Kungsbacka; upprustning av Tingbergsvallen för ca 5-10 Milj eller nybyggnation
av arena på Inlag. Det förstnämnda alternativet kräver att de investeringsmedel som Kultur &
Fritidsnämnden har, omdisponeras från badplatsutveckling och omläggning av gräsplaner till att
istället avse denna upprustning av Tingbergsvallen. Det sistnämnda alternativet kräver en mycket
noggrann planering av exakt var den nya fotbollsarenan ska ligga så att en utbyggnad inte blockerar
framtida utbyggnad av Inlag. Givetvis krävs även att budgetmedel avsätts för detta nya behov.
Beslutsunderlag
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2019-06-05
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Ekonomi
Kommunstyrelsen
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Beskrivning av ärendet
Kungsbacka DFF spelar fotboll i damallsvenskan under säsongen 2019. På en arena för allsvenskt spel
ställer Svenska Fotbollsförbundet en rad krav. Kungsbacka har ingen arena som uppfyller kraven
vilket gör att laget spelar sina hemmamatcher på Påskbergsvallen i Varberg där de hyr in sig för spel.
För att laget ska kunna spela sina hemmamatcher, och träna på sin matcharena på hemmaplan, behöver
antingen Tingbergsvallen anpassas eller en ny arena byggas. De anpassningar som krävs av
Tingbergsvallen handlar främst om ny belysning som möjliggör TV-sändningar samt en del
lokalanpassningar av Tingbergshallen. Därutöver krävs även att fotbollsförbundet ändå lämnar en del
dispenser från vissa övriga krav. Åtgärderna behövs om laget spelar i allsvenskan även 2020 något
som är svårt att bedöma just nu. Laget behöver både ha sportsliga framgångar men även klara sin
finansiering.
Alternativ 1. Anpassning av Tingbergsvallen
Anpassning av Tingbergsvallen kräver omprioritering av de investeringsmedel som Kultur &
Fritidsnämnden har till sitt förfogande. Nämnden har vid avstämning ställt sig bakom en prioritering
där omläggning av gräsplaner senareläggs och viss badplatsåtgärder skjuts på framtiden till förmån för
anpassning av Tingbergsvallen. I storleksordningen handlar det om åtgärder om ca 5-10 Miljoner
kronor beroende på omfattningen av anpassningarna. Anpassningen kan göras och stå klar inför
säsongen 2020. Om laget inte skulle spela i allsvenskan kommande säsong kan investeringen komma
andra till godo t ex andra lag i de högre divisionerna i kommunen, de som vill nyttja Tingbergsvallen
på kvällstid i övrigt t ex friidrottsklubben Rigor eller motionärer som vill nyttja löparbanorna kvällstid.
Konsekvensen av att inte genomföra gräsbyten 2019-2020 är att de befintliga gräsplanerna får en något
sämre kvalitet och kan kräva större arbetsinsats för att hållas i skick ett antal år innan byte kan ske.
Även den badplatsupprustning som budgeterats för kan inte genomföras. Dock kan den ändå inte göras
2019 pga avsaknad av övergripande plan för kommunens totala badplatsutveckling. En sådan behöver
tas fram först vilket ska göras under senare delen av 2019 inför badsäsongen 2020.
En variant på beslutet skulle kunna vara att fortsätta den administrativa förberedelse av anpassningen
men att vänta med genomförandet tills det råder större klarhet i om laget spelar i allsvenskan under
2020. Bygglovet är klart och ett beslut skulle kunna vara att möjliggöra för Kultur& Fritidsnämnden
att använda investeringsmedel för fotbollsarena i det fall laget fortsätter i allsvenskan, annars inte.
Alternativ 2.
Att bygga en ny fotbollsarena kan göras omgående om den fysiska planeringen och budgetutrymmet
tillåter det. En fotbollsarena, som kanske ändå ska byggas i framtiden, kan byggas redan nu för att
ersätta den konstgräsplan på Inlag som ändå behöver tas bort vid ett eventuellt evenemangsarenabygge
på Inlag. Konsekvensen av ett sådant beslut är att en fotbollsarena kan stå klar relativt tidigt, att KDFF
får fortsätta spela sina matcher i Varberg intill dess att den är klar. En konsekvens av att bygga en
fotbollsarena redan nu är att den framtida fysiska planeringen av Inlag kan blockeras om
idrottsanläggningarna inte byggs ut i ”rätt ordning”.

