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Protokollsutdrag 2020-09-14

Kommunstyrelsen

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Dnr KS 2020/409

§ 111 Ansökan om extra bidrag till byggandet av 
fotbollshallen, airdome
Kommunen har tidigare beslutat att avsätta 4 mnkr i bidrag till Hagfors 
fotbollsallians för att de ska uppföra en inomhushall, en s.k. Airdome, för fotboll.

Hallens placering har diskuterats under något år men fastställdes slutligen till den 
nuvarande platsen, “Gamla Valhall”. Bygget startades upp under hösten 2019. 
Redan efter årsskiftet konstaterades att projektet blir betydligt dyrare än beräknat i 
den ursprungliga kalkyl som fanns vid kommunens förra beslut. Flera orsaker till 
fördyringen beskrivs i alliansens skrivelse. 

Fotbollsalliansen har nu inkommit med en ansökan om ytterligare stöd för från 
kommunen för att de ska kunna slutföra investeringen.

Vi kan enkelt konstatera att det p.g.a. bland annat tidsförskjutningen och den 
förändrade placeringen borde ha gjorts en uppdaterad kalkyl innan bygget 
startades. Möjligheterna till ytterligare extern finansiering hade förmodligen inte 
varit särskilt stora då heller men uppdaterad fakta borde naturligtvis vara framme 
innan den här storleken på projekt startas upp. Vi kan nu konstatera att detta inte 
skett och att flera parter säkert kunnat agera annorlunda på vägen. För att kunna 
slutföra projektet krävs ytterligare finansiering.

För kommunens del har en nybyggd hall ett stort värde genom de ytterligare 
träningsytor den skapar. Givetvis har det störst värde för fotbollsverksamheten 
men den innebär också att det frigörs träningsutrymme för andra sporter i 
befintliga idrottshallar. 

Det är också ett stort plus att fotbollsklubbarna kunnat enas och att de lyckats få 
fram extern finansiering motsvarande c:a 50 % av investeringen. De tar också 
ansvaret för den framtida driften och har redovisat en driftkalkyl som enligt deras 
egen skrivning bygger på uppgifter från halleverantören samt erfarenheter från 
liknande hallar i andra kommuner. 

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-09-01 § 44
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2020-08-26
Ansökan från Hagfors Fotbollsallians, 2020-08-13
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Kommunstyrelsen

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S) yrkar bifall till förslaget men att beloppet ska belasta årets 
resultat.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning och finner 
bifall för liggande förslag genom votering.

Omröstningsresultat
Ja-röst innebär bifall till liggande förslag
Nej-röst innebär bifall till Tomas Petterssons (S) yrkande 
Jens Fischer (OR) Ja
Tomas Pettersson (S) Nej
Boo Westlund (OR) Ja
Pernilla Boström (S) Nej
Peter Åkerström (OR) Ja 
Erik Fröjel (S) Nej
Stellan Andersson (C) Ja
Christina Axelsson Ja
Lena Svensson (S) Nej
Peter Brunius (OR) Ja 
Sten-Inge Olsson (S) Nej
Anna-Karin Berglund (C) Ja
Jan Klarström (SD) Ja
8 ja-röster
5 nej-röster

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Hagfors Fotbollsallians ett bidrag på 1 
650 000 kronor till investeringen i en ny fotbollshall, vilket finansieras genom 
delar av tidigare gjord avsättning för allvädersbanor på Hagforsvallen

Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

_____
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Kommunstyrelsen

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten, lars.satterberg@hagfors.se
Ekonomiavdelningen sofia.eriksson@hagfors.se
Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se
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Protokollsutdrag 2020-09-01

Kommunledningsutskottet

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Dnr KS 2020/409

§ 44 Ansökan om extra bidrag till byggandet av 
fotbollshallen, airdome
Kommunen har tidigare beslutat att avsätta 4 mnkr i bidrag till Hagfors 
fotbollsallians för att de ska uppföra en inomhushall, en s.k. Airdome, för fotboll.

Hallens placering har diskuterats under något år men fastställdes slutligen till den 
nuvarande platsen, “Gamla Valhall”. Bygget startades upp under hösten 2019. 
Redan efter årsskiftet konstaterades att projektet blir betydligt dyrare än beräknat i 
den ursprungliga kalkyl som fanns vid kommunens förra beslut. Flera orsaker till 
fördyringen beskrivs i alliansens skrivelse. 

Fotbollsalliansen har nu inkommit med en ansökan om ytterligare stöd för från 
kommunen för att de ska kunna slutföra investeringen.

Vi kan enkelt konstatera att det p.g.a. bland annat tidsförskjutningen och den 
förändrade placeringen borde ha gjorts en uppdaterad kalkyl innan bygget 
startades. Möjligheterna till ytterligare extern finansiering hade förmodligen inte 
varit särskilt stora då heller men uppdaterad fakta borde naturligtvis vara framme 
innan den här storleken på projekt startas upp. Vi kan nu konstatera att detta inte 
skett och att flera parter säkert kunnat agera annorlunda på vägen. För att kunna 
slutföra projektet krävs ytterligare finansiering.

För kommunens del har en nybyggd hall ett stort värde genom de ytterligare 
träningsytor den skapar. Givetvis har det störst värde för fotbollsverksamheten 
men den innebär också att det frigörs träningsutrymme för andra sporter i 
befintliga idrottshallar. 

Det är också ett stort plus att fotbollsklubbarna kunnat enas och att de lyckats få 
fram extern finansiering motsvarande c:a 50 % av investeringen. De tar också 
ansvaret för den framtida driften och har redovisat en driftkalkyl som enligt deras 
egen skrivning bygger på uppgifter från halleverantören samt erfarenheter från 
liknande hallar i andra kommuner.

 

Handlingar i ärendet
Ansökan från Hagfors Fotbollsallians 2020-08-13.
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse 2020-08-26.
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Kommunledningsutskottet

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S) yrkar på att beloppet ska tas av årets resultat.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning och finner 
bifall för liggande förslag genom acklamation.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Hagfors Fotbollsallians ett bidrag på 1 
650 000 kronor till investeringen i en ny fotbollshall, vilket finansieras genom 
delar av tidigare gjord avsättning för allvädersbanor på Hagforsvallen

Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

_____

Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten, lars.satterberg@hagfors.se
Ekonomiavdelningen sofia.eriksson@hagfors.se
Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se
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2020-08-26

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen
Jens Fischer
Kommunstyrelsens ordförande Till

Kommunfullmäktige

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Ansökan om extra bidrag till byggandet av 
fotbollshallen, airdome
Kommunen har tidigare beslutat att avsätta 4 mnkr i bidrag till Hagfors 
fotbollsallians för att de ska uppföra en inomhushall, en s.k. Airdome, för fotboll.
Hallens placering har diskuterats under något år men fastställdes slutligen till den 
nuvarande platsen, “Gamla Valhall”. Bygget startades upp under hösten 2019. 
Redan efter årsskiftet konstaterades att projektet blir betydligt dyrare än beräknat i 
den ursprungliga kalkyl som fanns vid kommunens förra beslut. Flera orsaker till 
fördyringen beskrivs i alliansens skrivelse. 
Fotbollsalliansen har nu inkommit med en ansökan om ytterligare stöd för från 
kommunen för att de ska kunna slutföra investeringen.
Vi kan enkelt konstatera att det p.g.a. bland annat tidsförskjutningen och den 
förändrade placeringen borde ha gjorts en uppdaterad kalkyl innan bygget 
startades. Möjligheterna till ytterligare extern finansiering hade förmodligen inte 
varit särskilt stora då heller men uppdaterad fakta borde naturligtvis vara framme 
innan den här storleken på projekt startas upp. Vi kan nu konstatera att detta inte 
skett och att flera parter säkert kunnat agera annorlunda på vägen. För att kunna 
slutföra projektet krävs ytterligare finansiering.
För kommunens del har en nybyggd hall ett stort värde genom de ytterligare 
träningsytor den skapar. Givetvis har det störst värde för fotbollsverksamheten 
men den innebär också att det frigörs träningsutrymme för andra sporter i 
befintliga idrottshallar. 
Det är också ett stort plus att fotbollsklubbarna kunnat enas och att de lyckats få 
fram extern finansiering motsvarande c:a 50 % av investeringen. De tar också 
ansvaret för den framtida driften och har redovisat en driftkalkyl som enligt deras 
egen skrivning bygger på uppgifter från halleverantören samt erfarenheter från 
liknande hallar i andra kommuner.
Förslaget är utifrån detta att kommunen ger ett extra bidrag på 1 650 000 
kronor. I den tuffa ekonomiska situation vi har framför oss krävs dock att vi 
tittar över hur finansieringen kan ske och vilka prioriteringar vi kan göra 
internt i kommunen. Förslaget är därför att bidraget finansieras av en del av 
de pengar som avsätts för allvädersbanorna vid Hagforsvallen.
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Handlingar i ärendet
Ansökan från Hagfors Fotbollsallians 2020-08-13.
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse 2020-08-26.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Hagfors Fotbollsallians ett bidrag på 
1 650 000 kronor till investeringen i en ny fotbollshall, vilket finansieras genom 
delar av tidigare gjord avsättning för allvädersbanor på Hagforsvallen

Jens Fischer  
Kommunstyrelsens ordförande  

Beslutet skickas till:
Utvecklingsenheten, lars.satterberg@hagfors.se
Ekonomiavdelningen sofia.eriksson@hagfors.se 
Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se 

mailto:lars.satterberg@hagfors.se
mailto:sofia.eriksson@hagfors.se
mailto:louise.sjoholm@hagfors.se


Ansökan om extra bidrag fotbollshalllen, 2020-08-13 
 
Bakgrund 
 
Första mötet med Hagfors kommun ang en fotbollshall hölls under våren 2016, där vi fick 
besked om att kommunen satsar fyra miljoner i ett sådant projekt. Under hösten 2016 gick 
tog projekteringen fart och vi jobbade parallellt med två platser för uppförandet. Grusplanen 
vid Älvstranden och Centralskolan i Ekshärad. 
 
Efter årsskiftet så börjar vi jobba med finansiering av projektet och samtidigt (jan-mars 2017) 
får vi besked från kommunen att Centralskolan inte är aktuell pga ”drömlekplatsen”. Vi 
fortsätter med förslaget Älvstranden. I samband med det så får vi då in de första offerterna 
för hallen och den beräknade kostnaden då runt 9,4 miljoner. Offerter från Elms (kantbalkar), 
Emtbjörks (markarbeten) och Saltex för konstgräsplan och Airdome. 
 
Efter sommaren 2017 får vi beskedet från kommunen att Älvstranden inte kan användas då 
det finns andra planer för den ytan. Oktober 2017 bildas en hallallians av 
fotbollsföreningarna Viking, Ekshärad, Råda, Bergsäng och Sunnemo. Tanken är att 
alliansen ska äga och driva hallen. I november 2017 får vi klart med stöd från 
Riksidrottsförbundet och i mars 2018 påbörjas ansökan till Allmänna arvsfonden, där vi då 
har en totalkostnad i projektet på 9,4 milj. I samband med det så vet vi alltså fortfarande inte 
var planen ska ligga. Strax före sommaren 2018 så bestäms det tillsammans med 
kommunen att Hagforsvallen är platsen för hallen. Emtbjörks gör då en ny offert där de 
beräknar merkostnaden för markarbetet för att planen ska ligga på Hagforsvallen till 525 000 
kr. Under senhösten 2018 så får klart med stöd från Fotbollförbundet och Allmännna 
arvsfonden och samtidigt nås vi av beskedet att geoteknisk undersökning av Hagforsvallen 
gör att hallen inte kan uppföras där. Handläggningstiden för ett nytt ärende hos Allmänna 
arvsfonden är ju närmare ett år och de hade dessutom redan avslutat vårt ärende så vi fann 
det inte som möjligt att få något mer där om det skulle behövas. 
  
November-december 2018 så finner vi en lösning med att hallen kan uppföras på “gamla 
Valhall. Skriver då arrendeavtal med Elms och ansöker om bygglov hos kommunen. Någon 
ny kalkyl av bygget gjordes inte. 
  
Juni 2019 bestäms att Elms tar på sig hela rollen som byggherre, inkl markarbetet, och sen 
påbörjas själva jobbet under hösten 2019. Efter årsskiftet 2020 har vi ett möte med Elms där 
det visar sig att de markförberedande åtgärderna för flytten från Hagforsvallen till Gamla 
Valhall blivit betydligt mycket högre och dessutom så tillkom det kostnader för El och 
Fjärrvärme på 275 000 kr som vi inte behövt om hallen varit placerade på Hagforsvallen. 
Den beräknade kostnaden för projektet nu är totalt runt 11,2 milj. 
 
Externa finansiärer är är Allmänna arvsfonden, Riksidrottsförbundet och Värmlands 
fotbollförbund totalt  ca 5,5 milj.  
 
I förhandlingar med Elms har de tagit ner sin offert med 75 000 kr vilket då gör att det i 
dagsläget saknas ca 1 650 000 kr för att ro projektet i land.  



Framtida driftskostnader beräknas till ca 135 000 kr per år, där ca 80% består av 
uppvärmning och el av hallen. Intäkter för att täcka detta är spons för hallnamnet (Elms) 15 
000 kr, anläggningsstöd från kommunen på 60 000 kr samt hyresintäkter på i runda tal 60 
000  kr för hallen. Vi beräknar att alliansen ska göra ett litet överskott varje år. Hyresintäkten 
per timme är baserad på det pris som andra hallar i länet tillämpar. Noteras bör då att Elms 
står för snöröjning och allmän skötsel runt hallen samt att vi arrenderar markområdet för noll 
kronor. 
 
Vi har i alliansen diskuterat om att söka extra sponsorer för projektet, men har då funnit att 
om vi exempelvis skulle få  200 000 kr så är vi rädda för att detta då skulle minska sponsring 
till själva föreningarna och kanske även inom andra idrotter. de flesta föreningar kämpar hårt 
med ekonomin redan idag så vi är av den uppfattningen att det inte skulle gagna 
föreningslivet i kommunen framåt. 
 
Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att projektet dragit ut på tiden och det gjorts 
misstag på vägen från alla möjliga inblandade och vi inom alliansen är ju förstås ytterst 
ansvariga. Vill dock poängtera att vi fått in externa finansiärer på 5,5 milj och därmed 
möjliggjort att vi har trots allt förhoppningsvis har en toppmodern fotbollshall i kommunen. 
 
Vi ser dock nu som enda lösning att vi söker ett extra investeringsbidrag på 1 650 000 kr hos 
Hagfors kommun. 
 
Hagfors 2020-08-13 
 
 
 
Hagfors Fotbollsallians genom 
 
 
 
Jan Westerlund Håkan Lindh 
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