
   
 
 
  
Utredning avseende Bollhallens framtid – Steg 1 
 
 

Förslag till beslut 

1) Kommunstyrelsen beslutar om en inriktning att kommunen under år 2018 ska för-
värva Bollhallen till bokfört värde. 
 
2) Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att förbereda erforderliga beslut, avtal 
och köpehandlingar m.m. så att kommunfullmäktige senast i oktober månad 2018 kan 
ta ställning i ärendet. 

 
 

Sammanfattning 

Bollhallens ekonomiska föreningar, som idag äger respektive driver anläggningen, har 
tillsammans med Tingsryd United under 2017 framfört önskemål om att kommunen 
övertar ägande och drift av Bollhallen. Föreningarna har svårt att få ekonomin att gå 
ihop och att engagera tillräckliga ideella krafter för skötsel. Konsekvensen är bristande 
underhåll och att Bollhallen idag är ganska sliten. 
 
Mot bakgrund av ovanstående gav kommunstyrelsen i juni 2017 kommunledningsför-
valtningen i uppdrag ”att utreda förutsättningar och konsekvenser av ett eventuellt 
övertagande av Bollhallen” (KS 2017-06-05 § 111). I samband med löpande muntlig 
avrapportering till ksau har inriktningen blivit att ärendet inriktas på att kommunen ska 
förvärva byggnaden i syfte att omvandla den till idrottshall med sportgolv istället för 
konstgräs. 
 
Under läsåret 2018-2019 hyr kommunen stora delar av Bollhallen i förbindelse med att 
Dackeskolans kök byggs om. Hall och café kommer då att användas som matsal re-
spektive mottagningskök. Detta kräver att viss renovering genomförs, bland annat 
måste golvet (konstgräs) täckas.   
 
Föreningarnas ekonomi är högst osäker och kommunen riskerar förlora både sin inve-
stering och sitt borgensåtagande. Ekonomiskt är bedömningen därför att ett kommunalt 
övertagande är en god affär för såväl kommunen som för föreningarna och allmänhet-
en.  
 
Det finns samtidigt en större efterfrågan på inomhus träningstider i Tingsryd, från skola, 
föreningsliv och privatpersoner, än vad tillgängliga anläggningar kan erbjuda. Ett för-
värv av Bollhallen blir förmodat billigare än att bygga en ny idrottshall i Tingsryd. Den 
nybyggda Elmehallen Haganäs i Älmhult kostade exempelvis 43 miljoner kronor.   
 
Mot denna bakgrund, och det faktum att kommunen oavsett måste renovera i förbin-
delse med användningen av matsal/mottagningskök, är förslaget att kommunen förvär-
var Bollhallen för en summa motsvarande bokfört värde hos föreningen (ca 5 mkr). 
Kostnad för ombyggnation till idrottshall (golv, omklädningsrum mm) bedöms uppgå till 
ca 5-7 mkr. Total investeringsutgift för kommunen beräknas således till 10-12 mkr, vil-
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ket sannolikt bör betraktas som en låg kostnad för att tillskapa ytterligare en fullskalig 
idrottshall i kommunen. 
 
Den politiska viljeinriktningen bör klargöras innan slutliga köpehandlingar tas fram för 
behandling i kommunfullmäktige. Likaså måste föreningarna via extra årsmöten avge 
sin vilja i frågan.  
 
Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
 
Utredningen har genomförts av Kommunledningsförvaltningen. Dialog och förankring 
har skett med Bildningsförvaltningen. Flera möten med representanter för bollhallsför-
eningarna/TUFC har ägt rum under utredningstiden. 
 
Bakgrund 

Behov 
Det finns generellt en större efterfrågan på inomhus träningstider i Tingsryd, från skola, 
föreningsliv och privatpersoner, än vad tillgängliga anläggningar kan erbjuda.  
 
Ägarförhållande 
Bollhallen ägs av Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening (här kallad EF 1). Den hyrs 
av Tingsryds FF Hälso- och Bollhall ekonomisk förening (här kallad EF 2) som hanterar 
drift och uthyrning. Bildningsförvaltningen och AMB har stående bokningar dagtid. Där-
till hyr Tingsryd United FC (TUFC) tider av EF 2. TUFC erhåller driftbidrag från Tings-
ryds kommun för att sköta uteanläggningen (fotbollsplanerna) och Bollhallens omkläd-
ningsrum. 
 
Om Bollhallen 
I anläggningen finns en plan (50x25 m, konstgräs), styrketräningsrum, fyra omkläd-
ningsrum (används även för utomhusverksamhet), behandlingsrum, kontor, klubb-
rum/mötesrum, förråd och cafeteria.  
 
Ekonomi 
Bollhallen byggdes 2004-2005. Enligt uppgift från bollhallsföreningarna var byggkost-
naden ca 10 500 000 kr, varav ca en tredjedel var ideella insatser. Kommunen bidrog 
med fyra miljoner kronor som betalas genom driftbidrag motsvarande amortering och 
ränta på lån, över 33 år. Föreningarna tecknade ett 49-årigt arrendeavtal om marken 
med kommunen. Kommunen gick också i borgen för lån om maximalt 2 375 000 kr (KF 
2004 och 2005).  
 
Tidigare politisk hantering  
Efter att Bollhallen byggdes har frågan om utveckling av kvarteret Idrotten 1 i Tingsryd 
varit uppe till diskussion vid flera tillfällen. Redan 2013 fanns en diskussion om att er-
sätta bollhallens konstgräsplan med ett så kallat sportgolv samt anlägga en konstgräs-
plan utomhus. Samma år diskuterades även en utbyggnad av bowlinghallen i Tinghal-
len i Tingsryd. 
 
KS Au beslutade 2014-01-27 (§ 37 Dnr 2014-17 821) att uppdra åt dåvarande Kultur- 
och fritidsnämnden att inkomma med en motiverad investeringsplan för olika åtgärder. 
Samma år diskuterades också ett eventuellt kommunalt övertagande av Bollhallen.   
 
2017-06-05 (KS § 111 Dnr. 2017/376 971) gav kommunstyrelsen kommunledningsför-
valtningen i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av ett eventuellt 
kommunalt övertagande av Bollhallen.  
 



  3(7) 
 
Nuläge 
 
Föreningarna 
Föreningarna har under 2017 kontaktat kommunen för en diskussion kring Bollhallens 
framtid, med önskemål om att anläggningen tas över av kommunen. Föreningarna av-
ser i så fall kalla samtliga medlemmar och andelsägare till extra årsmöte i avsikt att 
lägga ner sina respektive verksamheter. Bakgrunden är att föreningarna har svårt att 
får ekonomin att gå ihop och att engagera tillräckliga ideella krafter för skötsel. Konse-
kvensen är bristande underhåll och att Bollhallen idag är ganska sliten. 
 
Bokfört värde för byggnaden uppgår till 5 169 000 kr per 2017-12-31. Föreningens lån 
uppgår till ca 4 000 000 kr per samma datum. Byggnad och lån finns i EF1. 
 
Föreningarnas årsredovisningar för 2017 redovisas i bilaga 1 och 2. Det kan konstate-
ras att den föreningen som hanterar drift och uthyrning (EF 2) har ett negativt eget ka-
pital om -213 000 kr. Revisorn lämnar särskild upplysning om detta i revisionsberättel-
sen med följande formulering: ”Det är angeläget att styrelsen utreder möjligheterna att 
återställa föreningens egna kapital och styrelsen är enligt 11 kap 2§ Lag om ekono-
miska föreningar skyldig att hänskjuta till frågan huruvida föreningen ska träda i likvi-
dation”. I särskilt PM till styrelsen uppmanar revisorn styrelsen att noga följa den eko-
nomiska utvecklingen och vidare att styrelsen aktivt följer upp antagen budget och 
framförallt följer likviditetsutvecklingen där man redan nu kan skönja svårigheter i fram-
tiden. Revisorn skriver också att kontakt med kommunen bör göras vad gäller framti-
den för ”Bollhallen i Tingsryd”. I årsredovisningen för EF2 framgår också att denna för-
ening har en ansvarsförbindelse om 423 000 kr till den andra föreningen (EF 1). 
 
Föreningen (EF 2) har också en skuld till kommunen för obetalda fjärrvärmeavgifter 
under åren 2011-2016 som vid tecknande av överenskommelse om avbetalningsplan 
2017-04-05 uppgick till 314 000 kr. Under 2017 gjordes avbetalning om 76 000 kr ge-
nom kvittning av del av bildningsförvaltningens hyra av bollhallen. Skulden uppgår för 
närvarande till ca 238 000 kr. Enligt överenskommelse om avbetalningsplan ska 
119 000 kr återbetalas 2018 och resterande ca 119 000 kr år 2019. Skulden ställer 
extra höga krav på föreningens inkomster, resultat och likviditet. 
 
 
Kommunens åtaganden (ekonomi) 
Av den kommunala borgen återstår 1 440 000 kr per 2017-12-31. Av det vid byggnat-
ionen utlovade bidraget på 4 000 000 kr återstår vid samma datum ca 2 566 000 kr för 
kommunen att betala för amortering i framtida driftsbidrag (ränta tillkommer) Det årliga 
driftsbidraget (inkl ränta) har uppgått till ca 180 000 kr, varav amortering 122 000 kr per 
år. 
 
Som nämnts ovan har kommunen en fordran på föreningen avseende obetalda fjärr-
värmeavgifter som uppgår till 238 000 kr. 
 
Bildningsförvaltningens hyreskostnad för ca 20 timmar per vecka uppgår till 144 000 kr 
per år. Föreningen har aviserat att denna hyra behöver höjas kraftigt framöver om 
återbetalning av fjärrvärmeskulden ska kunna ske. 
 
Kommunstyrelsen (kultur och fritid) lämnar driftsbidrag om 46 000 kr (?) per år till fot-
bollsföreningen avseende omklädningsrum m.m. Den del som avser omklädningsrum 
överförs från fotbollsföreningen till bollhallsföreningen, där kostnaderna för omkläd-
ningsrummen finns. 
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Användning och behov 
Bildningsförvaltningen hyr idag Bollhallen ca 20 timmar per vecka men uppger att be-
hovet är större än så. Idrottsundervisning i bollhallen sker för både grundskolan och 
gymnasieskolan, i det sistnämnda fallet bl a genom fotbollsprofilen på Wasaskolan. 
Tinghallen är i princip fullbokad både dag- och kvällstid under vintersäsongen. Gene-
rellt efterfrågas fler halltider för träning och motion av både skola, föreningsliv och pri-
vatpersoner. 
 
Tillgängligheten bromsas delvis av att Bollhallen, efter 10 års användning, är sliten och 
i behov av uppsnyggning och delvis även renovering. Konstgräsgolvet är så slitet att 
det inte bör användas, bl a avger golvet ett svart stoft som upplevs som obehagligt av 
barn, föräldrar och andra användare. För att bredda Bollhallens användningsområde 
bedöms det mer lämpligt att byta ut konstgräset mot ett så kallat sportgolv.  
 
Tillfällig användning läsåret 2018/2019 
Under läsåret 2018-2019 ska Dackeskolans kök genomgå en omfattande renovering. 
Matsalen kommer inte att kunna nyttjas under ombyggnaden. Kommunen har tecknat 
hyresavtal med föreningarna om att hyra delar av Bollhallen för användning som mat-
sal och mottagningskök under perioden. I förbindelse med detta behöver vissa an-
passningar av lokalerna göras, bl a måste konstgräset täckas.  
 
Tingsryd United och övriga föreningar kommer att ha tillgång till omklädningsrum, kon-
tor, förråd mm under denna period.  
 
Eventuell ombyggnad till idrottshall 
 
Om kommunen övertar ägandet av bollhallen bör syftet i första hand vara att omvandla 
den till en fullskalig idrottshall för att tillgodose skolans, föreningarnas och allmänhet-
ens behov av träningsytor. Hallens mått rymmer med god marginal yta för den golvyta 
som krävs för helplansidrotter som t ex innebandy och handboll.  
 
I ett första steg behöver konstgräsgolvet bytas ut mot ett sportgolv. Då nuvarande golv 
ligger på en grusbädd kommer urgrävning, isolering och nytt undergolv/konstruktion 
behöva göras innan man kan lägga in ett sportgolv. Även ventilationen inom hallen 
behöver ses över och med nya funktioner i ytorna också dimensioneras om och bytas 
ut/kompletteras. Även värme och belysning måste ses över och kompletteras/ändras 
för annan användning. 
 
Det kan också konstateras att hallen i allmänhet är sliten på grund av begränsat un-
derhåll under senare år och att en allmän upprustning av ytskikten sannolikt behöver 
göras för uppnå förväntad standard. 
 
En ombyggnation till idrottshall förutsätter också att nya omklädningsrum tillskapas, då 
de befintliga fyra omklädningsrummen inte är tillräckliga för att tillgodose både idrotts-
hall och fotbollsplanerna utomhus. Efter översiktlig utredning har kunnat konstateras att 
tre större omklädningsrum kan tillskapas i bollhallens övre plan som tillsammans med 
ett ombyggt rum på markplan skulle kunna tillgodose idrottshallens behov av fyra 
stycken omklädningsrum. Därmed skulle de befintliga fyra omklädningsrummen även 
fortsättningsvis kunna tillgodose behoven av omklädningsrum för fotbollsföreningen 
kopplat till utomhusplanerna. Detta förutsätter att delar av nuvarande ytor i bollhallen 
tas i anspråk, som klubbrum m.m. Eventuellt skulle nuvarande kanslirum och rehabrum 
efter ombyggnationen kunna nyttjas som kansli och konferensrum för de föreningar 
som är aktiva i hallen/området. 
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En viss överyta kommer att uppstå i markplan, som kan nyttjas till t ex förrådsutrym-
men eller teknikutrymmen. Utrymme för läktarplatser kommer att vara begränsat, men 
eventuellt kan viss läktarplats tillskapas om sådant behov finns.  
 
Det är sannolikt lämpligt att bollhallens användning profileras i förhållande till Tinghal-
lens. Båda hallarna behöver kanske inte vara fullutrustade för att klara alla idrot-
ter/verksamheter utan viss profilering kan göras mellan de olika hallarna utifrån olika 
användningsområden. 
 
Inför en ombyggnation bör en fördjupad utredning/projektering kring bollhallens (och 
Tinghallens) användning göras i samråd med skolan och berörda föreningar. 
 
En grov kostnadsuppskattning för ovanstående ombyggnation har gjorts av Tings-
rydsbostäder på uppdrag av Tekniska avdelningen. Enligt kalkylen bedöms utgiften 
vara i storleksordningen 5-7 mkr. Det bör noteras att detta är en mycket grov kost-
nadsuppskattning utifrån ett översiktligt underlag och att siffrorna kan förändras när ett 
mer detaljerat underlag tas fram.   
 
En ombyggnation kan påbörjas sommaren 2019, då användningen av bollhallen som 
matsal avslutats. Första prioritet bör då vara att byta golvet så att träningsytan kan 
börja nyttas. Resterande åtgärder kan sedan påbörjas under hösten 2019. 
 
Eventuell köpeskilling och finansiering 
 
Ett förvärv av byggnaden sker lämpligen till bokfört värde. Byggnaden har ett bokfört 
värde om 5 169 000 kr per 2017-12-31 och årlig avskrivning uppgår till 232 000 kr. Om 
förvärv/tillträde sker i slutet av 2018 skulle köpeskillingen landa på ca 4 950 000 kr. 
Förvärv till bokfört värde bedöms som en lämplig princip för kommunen att hålla sig till, 
då den dels har använts tidigare t ex när kommunen förvärvade restaurangdel m.m. i 
ishallen från Taif år 2011 och dels är enkel att förhålla sig till som huvudregel vid even-
tuella framtida liknande ärenden. 
 
En köpeskilling som motsvarar bokfört värde ger ett nollresultat i rearesultat för före-
ningen och därmed ges möjlighet till avveckling av föreningarna under kontrollerade 
former med täckning för de poster som finns i föreningarnas sammanlagda balansräk-
ning. En kontrollerad avveckling av verksamheterna förbättrar sannolikt fotbollsför-
eningens förutsättningar att möjliggöra byggnation av konstgräsplan i egen regi (se 
nedan). 
 
Kommunens finansiering av förvärvet kan ske inom ramen för befintlig investerings-
budget 2018, där anslag till fullmäktiges förfogande uppgår till 6 mkr. Någon detaljerad 
kalkyl för driftskostnader har ej upprättats i detta skede. Driftskostnaderna kommer, i 
likhet med övriga idrottshallar, fördelas mellan kommunstyrelsen (kultur och fritid) och 
bildningsförvaltningen. Viss finansiering finns i befintlig budget genom anslagen för 
nuvarande hyra samt driftsbidrag. 
 
Den sammantagna investeringsutgiften för kommunen bedöms således bli ca 10-12 
mkr för förvärv och ombyggnation. Detta måste betraktas som en förhållandevis låg 
kostnad för att tillskapa ytterligare en idrottshall med fullskalig träningsyta. 
 
Ombyggnationen (5-7 mkr) behöver budgeteras i 2019 års investeringsbudget. I preli-
minära budgetunderlag har skissats på ett gemensamt budgetanslag om ca 20 mkr 
under åren 2019-2020 för att dels möjliggöra ombyggnation av bollhallen år 2019 och 
dels nybyggnation eller ombyggnation av gymnastikbyggnaden i Urshult år 2020. 
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Behov av konstgräsplan 
 
Om bollhallen övergår till idrottshall har fotbollsföreningen för avsikt att omgående på-
börja arbete för att möjliggöra en byggnation av en fullskalig konstgräsplan utomhus. 
Föreningens avsikt är att själva finansiera byggnationen genom bidrag från bl a arvs-
fonden och fotbollsförbundet. Från kommunen kommer behövas hjälp med 
mark/markanvisning och i samband med bidragsansökan behövs en avsiktsförklaring 
som intygar att mark kommer att kunna tillhandahållas någonstans inom kommunen för 
detta ändamål. Enligt föreningen har en dialog förts med några av de andra fotbollsför-
eningarna i kommunen angående konstgräsplanen och enligt föreningen är dessa posi-
tiva till en byggnation och att lämplig placering är i Tingsryds tätort.  
 
Ur kommunens perspektiv vore en tillkomst av en konstgräsplan positiv på flera sätt. 
Dels får kommunens alla fotbollsföreningar, med verksamhet för både vuxna och barn  
och killar och tjejer, förbättrade möjligheter till vinterträning och dels skulle det gagna 
Wasaskolans fotbollsprofilutbildning som får behov av träningsyta vintertid om bollhal-
lens konstgräs byts ut till sportgolv.  
 
Andra önskemål/behov av idrottsanläggningar 

Det finns många tankar och idéer för att tillgodose nuvarande och framtida behov av 
idrottsanläggningar i kommunen, både inom föreningslivet och hos kommunen. Gym-
nastikbyggnaden i Urshult är i mycket stort behov av underhåll och frågan om renove-
ring eller nybyggnation har lyfts i arbetet med budget- och investeringsplan 2019-2021. 
Idrottshallen i Rävemåla (byahuset) övergår enligt avtal till kommunen år 2019 och en 
diskussion behöver inledas med ägande förening hur de ser på det framtida ägandet. 
Behovet av en ny ishall har förts fram på politisk nivå och utredning avseende detta har 
påbörjats. Om konstgräsplanen i Bollhallen ersätts med ett sportgolv har TUFC, som 
nämnts ovan, önskemål om en utomhus konstgräsplan och undersöker för närvarande 
möjligheter att finansiera en sådan genom olika bidrag. Tennisklubben önskar bygga 
en tennishall, utredning för detta är i slutfasen. Behovet av en ny bowlinghall med fler 
banor har påtalats många gånger och diskuterats under lång tid. 
 
Det finns i nuläget inga uttalade förväntningar att finansiering av dessa önskemål och 
behov ska ske uteslutande med skattemedel. Däremot är det viktigt att planeringen av 
framtida anläggningar samordnas gentemot den övergripande samhällsplaneringen 
och i tät dialog med föreningsliv och andra intressenter. 
 
Övervägande och slutsats 
 
Kommunalt perspektiv 
Ökad tillgänglighet till tränings- och motionstider inomhus är generellt positivt för folk-
hälsan och till nytta för kommunens medborgare. En ökad tillgänglighet för tränings- 
och matchtider för föreningar och privatpersoner har länge varit ett önskemål/behov 
från de lokala idrottsföreningarna, som då skulle få förbättrade förutsättningar för sin 
verksamhet för såväl vuxna som barn- och ungdomar. Ur ett kommunalt perspektiv 
skulle ett övertagande av Bollhallen även ge positiva effekter för skolan, som då kan 
bedriva mer idrottsundervisning och även få möjligheten att göra detta i helsal, vilket är 
svårt idag. Hallens placering är ur skolans perspektiv bra, då avståndet är nära till både 
Dackeskolan och Wasaskolan. 
 
Även den ekonomiska aspekten talar för ett övertagande då kommunen i annat fall 
riskerar att förlora redan satsade medel. Som konstaterats ovan skulle totalkostnaden 
för att tillskapa en idrottshallyta på det här sättet bli förhållandevis låg jämfört med att 
någon gång i framtiden behöva bygga en helt ny hall.  
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Föreningens perspektiv 
Föreningarna som äger och driver Bollhallen sliter med att få ekonomin att gå ihop. Om 
ingen betydande förändring sker avseende ekonomin kommer sannolikt skicket på hal-
len försämras ytterligare på grund av brist på pengar för underhåll och det finns en tyd-
lig risk för konkurs framöver. Ett kommunalt förvärv av bollhallen skulle ge föreningarna 
möjlighet att avveckla bollhallsverksamheten under kontrollerade former, vilket i sin tur 
sannolikt förbättrar möjligheten att förverkliga målet om byggnation av en konstgräs-
plan utomhus. 

Slutsats 
Ett kommunalt övertagande av Bollhallen utgör en del i ett större pussel som ytterst 
syftar till att främja folkhälsan. Det skulle gynna både kommunal verksamhet och före-
ningslivet, vad avser såväl verksamhet och ekonomi. Sett till de fördelar och konse-
kvenser som skisserats ovan, bör kommunen överväga att ställa sig positiv till förfrågan 
från föreningslivet om ett förvärv av Bollhallen. 

Förslag till tidplan och verkställighet 

Datum Beslut 
Steg 1 - inriktningsbeslut 
180604 KS Au Förslag inriktningsbeslut 
180613 el 180614 EF1/EF2 Extra årsmöte 
180618 KS Inriktningsbeslut 
Steg 2 - förvärv 
Juni-augusti Framtagande av handlingar 
180911 KS Au Förslag förvärv 
180924 KS Förslag förvärv 
181015 KF Beslut förvärv 
1812xx Tillträde 
Steg 3 – ombyggnation 
Höst 2018/vinter 2019 Utredning/projektering 
Vår 2019 Upphandling 
Sommar 2019 Start ombyggnation 

Tingsryd 2018-05-28 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Bilagor 

1. Årsredovisning 2017 Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening (EF1)
2. Årsredovisning 2017 Tingsryds FF Hälso- och Bollhall ekonomisk föreningen (EF2)
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