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Sammanfattning 
Södra Vings IF har inkommit till förvaltningen och ansökt om bidrag som uppgår till 12 
950 000 kr. Föreningen har stora renoveringsbehov av sina lokaler och anläggningar. 

Ansökningarna som rör kostnadskrävande projekt ska vara inlämnade senast 15 mars till 
förvaltningen. Södra Vings IF inkom med en ansökan för kostnadskrävande projekt över 0,5 
mnkr före den 15 mars 2018. Södra Vings IF ansökan kommer att hanteras enligt riktlinjen 
för kostnadskrävande projekt över 0,5 mnkr som gällde vid ansökningstillfället. Total 
kostnad för det projektet uppgår till 25 900 000 kr, vilket innebär att ansökan om bidrag 
uppgår till 12 950 000 kr. Bidraget kan fördelas på flera år. 

Förvaltningen har haft en kontinuerlig dialog med Södra Ving utifrån inkommen ansökan. 
Ansökans omfattning har föranlett att förvaltningen i dialog med Södra Ving sökt andra 
möjligheter och lösningar än det som angetts i ansökan. Förvaltningen konstaterar 
tillsammans med Södra Ving att de alternativ som undersökts inte är hållbara och 
förvaltningen föreslår därav att ansökan avslås. Verksamhet kultur och fritid kommer 
fortsätta ha en dialog med Södra Ving för framtida lösningar. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-03 från tf servicechef 
2 Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, Södra Vings IF 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Södra Vings IF:s ansökan om kostnadskrävande projekt över 500 tkr med 12 950 000 kr 
avslås med hänvisning till att ingen hållbar lösning finns i nuläget.  

Kommunstyrelsen får uppdraget att fortsätta ha en dialog med Södra Vings IF för framtida 
lösningar. 

Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar som ett ändringsyrkande att andra meningen i ordförandens förslag 
till beslut ändras till att kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan 
tillsammans med berörda parter, för att undersöka andra möjligheter att lösa behoven för 
Södra Vings IF och skolans verksamhet.  

Klas Redin (S) yrkar som ett ändringsyrkande att sista meningen i ordförandens förslag till 
beslut stryks.  

Eva B Arnesson (KD), Kerstin Berggren (MP), Mikael Dahl (C), Mikael Levander (NU) och 
Niclas Sunding yrkar bifall till Wiktor Öbergs (M) ändringsyrkande. 

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till Klas Redins (S) ändringsyrkande. 
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Beslutsutgång 
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt första stycket i 
ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet.  
 
Ordföranden gör sedan följande propositionsordning; 

1. Andra stycket i ordförandens förslag till beslut  
2. Wiktor Öbergs (M) ändringsyrkande 
3. Klas Redins (S) ändringsyrkande 

 
Efter att ha frågat kommunstyrelsen om beslut i andra stycket finner han att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Wiktor Öbergs (M) ändringsyrkande.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Södra Vings IF:s ansökan om kostnadskrävande projekt över 500 tkr med 12 950 000 kr 
avslås med hänvisning till att ingen hållbar lösning finns i nuläget.  
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan tillsammans med berörda 
parter, för att undersöka andra möjligheter att lösa behoven för Södra Vings IF och skolans 
verksamhet. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2019-09-03 

Tjänsteskrivelse Svar på Ansökan om bidrag för 
kostnadskrävande projekt, Södra Vings IF 
Diarienummer 2017/405, löpnummer 71/2019 

Sammanfattning 
Södra Vings IF har inkommit till förvaltningen och ansökt om bidrag som uppgår till 12 
950 000 kr. Föreningen har stora renoveringsbehov av sina lokaler och anläggningar. 

Ansökningarna som rör kostnadskrävande projekt ska vara inlämnade senast 15 mars till 
förvaltningen. Södra Vings IF inkom med en ansökan för kostnadskrävande projekt över 0,5 
mnkr före den 15 mars 2018. Södra Vings IF ansökan kommer att hanteras enligt riktlinjen 
för kostnadskrävande projekt över 0,5 mnkr som gällde vid ansökningstillfället. Total 
kostnad för det projektet uppgår till 25 900 000 kr, vilket innebär att ansökan om bidrag 
uppgår till 12 950 000 kr. Bidraget kan fördelas på flera år. 

Förvaltningen har haft en kontinuerlig dialog med Södra Ving utifrån inkommen ansökan. 
Ansökans omfattning har föranlett att förvaltningen i dialog med Södra Ving sökt andra 
möjligheter och lösningar än det som angetts i ansökan. Förvaltningen konstaterar 
tillsammans med Södra Ving att de alternativ som undersökts inte är hållbara och 
förvaltningen föreslår därav att ansökan avslås. Verksamhet kultur och fritid kommer 
fortsätta ha en dialog med Södra Ving för framtida lösningar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Södra Vings IF:s ansökan om kostnadskrävande projekt över 500 tkr med 12 950 000 kr 
avslås med hänvisning till att ingen hållbar lösning finns i nuläget. 

Ärendet 
Södra Vings IF har inkommit till förvaltningen och ansökt om bidrag som uppgår till 12 
950 000 kr. Föreningen har stora renoveringsbehov av sina lokaler och anläggningar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-29 om riktlinjen bidrag för kostnadskrävande 
projekt över 0,5 mnkr, vilka är vägledande vid bidragsgivningen. Bidragsnivån uppgår enligt 
huvudregeln till 50 % av kommunstyrelsens godkända kostnader. I de fall projekt beviljas 
andra offentliga bidrag, exempelvis från Boverket, kan den kommunala bidragsdelen 
reduceras för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av den 
totala kostnaden. Kommunfullmäktige beslutade om reviderad riktlinjen för föreningsbidrag 
i Ulricehamns kommun 2019-03-28.  

Ansökningarna som rör kostnadskrävande projekt ska vara inlämnade senast 15 mars till 
förvaltningen. Södra Vings IF inkom med en ansökan för kostnadskrävande projekt över 0,5 
mnkr före den 15 mars 2018. Södra Vings IF ansökan kommer att hanteras enligt riktlinjen 
för kostnadskrävande projekt över 0,5 mnkr som gällde vid ansökningstillfället. Total 
kostnad för det projektet uppgår till 25 900 000 kr, vilket innebär att ansökan om bidrag 
uppgår till 12 950 000 kr. Bidraget kan fördelas på flera år. 

I dagsläget har Södra Vings IF verksamhet på flera ställen i och runt Hökerum. Föreningen 
har ca 515 medlemmar varav 175 st. är i bidragsberättigad ålder (7–20 år). Anläggningarna 
som föreningen bedriver verksamhet på är i behov av stort underhåll och 
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tillgänglighetsanpassning, både lokaler och planer är undermåliga. Huvudarenan är från 
1945 och totalrenoverades 1984, klubbstugan på huvudarenan är från 1967.   
Då arenorna ligger utspridda så är tanken vid en nyproduktion att man samlar all 
verksamhet på samma ställe, fördelen blir att det blir mer anpassat underhåll och planskötsel 
samt att det blir fler spontanmöten med medlemmarna och träningsgrupperna.  
Föreningen visar en jämn kostnads-, intäkts- och resultatnivå de senaste åren. 
 
Förvaltningen har haft en kontinuerlig dialog med Södra Ving utifrån inkommen ansökan. 
Ansökans omfattning har föranlett att förvaltningen i dialog med Södra Ving sökt andra 
möjligheter och lösningar än det som angetts i ansökan. Förvaltningen konstaterar 
tillsammans med Södra Ving att de alternativ som undersökts inte är hållbara och 
förvaltningen föreslår därav att ansökan avslås. Verksamhet kultur och fritid kommer 
fortsätta ha en dialog med Södra Ving för framtida lösningar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, Södra Vings IF 

 
Beslut lämnas till 
Södra Vings IF 
Tf Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid   
 
 

Anna-Lena Johansson Tomas Dahll 
Tf servicechef Fritidsintendent 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 

 

Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service
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