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Dnr KFN 2013/0059

Utredning av förslag om att bredda A-plan i Varbergs
Idrottshall
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- avstyrka förslaget att bredda A-hallen i Varbergs Idrottshall.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs Idrottshall är inte godkänd av Svenska handbollförbundet för spel
i herrallsvenskan. HK Varberg avancerade till allsvenskan 2012 och måste
därför spela sina hemmamatcher i Sparbankshallen istället. Detta är enligt
föreningen både opraktiskt och kostsamt och man skulle helst spela sina
hemmamatcher i Idrottshallen som man alltid gjort. Men för att Idrottshallen
skall bli godkänd krävs att A-plan byggs om och breddas.
En kostnadsrapport som tagits fram av WSP på uppdrag av
serviceförvaltningen visar att de två olika alternativ som förordas kostar ca
1,1 Mkr resp. 1,7 Mkr exkl. byggherrekostnader, besiktningar och
projektorganisation. Bägge alternativen medför minskat antal
åskådarplatser, 140 respektive 280 platser, vilket innebär att maximalt
publikantal blir 980 alternativt 840 personer.
Med hänsyn tagen till att det redan finns en fullgod evenemangsarena i
Varbergs kommun, Sparbankshallen, som har kapacitet att anordna dylika
matcher samt att nyttan med att bredda A-hallen i Idrottshallen i förhållande
till kostnaden är låg föreslår kultur- och fritidsförvaltningen kultur- och
fritidsnämnden att avstyrka förslaget att bygga om Idrottshallen.

Yttrande
De två alternativ som WSP utrett kostnadsberäknas till 1 077 950 kr
respektive 1 660 950 kr. I kostnaden ingår inte byggherrekostnader,
besiktningar eller projektorganisation.
I Varberg finns idag en kommunal evenemangsarena för inomhusidrott,
Sparbankshallen. Anläggningen är bland annat till för att härbärgera stora
arrangemang inom olika inomhusidrotter. Bland annat spelar WIC
(innebandy) också sina hemmamatcher i Sparbankshallen. För träning finns
idag flera fullmåttshallar, bland annat en i Breared och en i Väröbacka.
En breddning av A-plan i Idrottshallen är värdefull för HK Varberg men
knappast någon annan förening. Inom HK Varberg är det i första hand
herrseniorlaget som har behov av en spelplan som är godkänd av Svenska
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handbollförbundet för spel i allsvenskan, andra lag inom föreningen kan
spela i Idrottshallen som den är utformad idag. Nyttan av en breddning av
A-plan är med andra ord begränsad.
Med hänsyn tagen till den höga kostnad som det skulle medföra att bygga
om Idrottshallen i enlighet med HK Varbergs önskemål jämfört med nyttan
en breddning av A-plan skulle innebära anser inte kultur- och
fritidsförvaltningen att en ombyggnad går att motivera. Det finns dessutom
redan en fullgod evenemangsarena i Varberg, Sparbankshallen, som har
kapacitet att anordna matcher av det här slaget. Förvaltningen anser inte att
det är ekonomiskt försvarbart att bygga om A-plan av skäl som beskrivits
ovan.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 3 april 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 45.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

HK Varberg

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 41

Sammanträdesprotokoll
2013-04-17

4

Dnr KFN 2013/0054

Förslag till investeringsbudget 2014-2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förslaget till investeringsbudget 2014 samt plan 2015-2018, samt att
- under förutsättning att kommunstyrelsen fattar erforderliga beslut
o ge förvaltningen i uppdrag att utreda de nya investeringsobjekten i
enlighet med fyrstegsmodellen,
o att utredningarna skall utgöra underlag för beslut om begäran av
förstudie,
o att utredningarna löpande skall underställas nämnden för beslut.
Noteras att objektet ”Lokalbibliotek i Trönninge” håller på att belysas i en
separat utredning i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut den 27
februari 2013, § 15.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Föreligger gör förvaltningens förslag till investeringsbudget 2014 och plan
2015-2018.
Ekonomikontoret gav i slutet av februari ut nya anvisningar för
investeringsprocessen 2014. Enligt de nya anvisningarna ska
investeringarna för 2014 samt plan 2015 - 2018 vara ekonomikontoret
tillhanda den 8 april.
Kultur-och fritidsförvaltningen har utifrån föregående års plan sammanställt
ett nytt förslag till investeringsbudget 2014 samt plan 2015-2018.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 3 april 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 40.
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