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Motion  angående  Sporthallen  på Kärnekulla.

Vi  Habodemokrater  vi}l  tacka  alla  övriga  partier  att  ni  till
slut  gick  på  vår  linje  om  en läktare  som  klarar  IOOO åskådare  trots

tidjgare  motstånd.

Kostnaden  för  sporföallen  ligger  nu  på  dryga  67 miljoner,  ea 27

miljoner  iner  än budgeterat.

Vi  skulie  ned  gNädje se att  nätingsiivet  går  in  o sponsrar  denna

hall,  varför  inte  kalla  hallen  t.ex.  för  Fagerhults  hallen.

Näigsiivet  har  tidigare  visat  intresse  att  sponsra  halva  kostnaden

för  en isbana.

Vi  Habodemokrater  yrkar:

Att  kotnmunen  undersöker  om  näigslivet  viil  sponsra  den  nya

planerade  sporthallen  på Kärnekulla.

Habo  2021-09-09

M0!J4.H..M4libqrp.................
Morgan  MaNmborg

HABODEMOKRATERNA

Oppositionspartiet  i Habo
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§ 5 Svar på motion om sponsring av sporthallen på 
Kärnekulla 
Diarienummer KS21/253 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 

Reservationer 
Morgan Malmborg (HD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har inkommit med en motion i vilken han föreslår 
att Habo kommun undersöker om näringslivet vill sponsra den planerade 
sporthallen på Kärnekulla. 

I skrivelse daterad 2021-12-09 skriver kommundirektör Jan Sundman att 
kommunen ser förstås mycket positivt på om ett företag skulle vilja gå in 
och sponsra en del av byggnationen i den nya sporthallen på Kärnekulla. 
Det kan ske på olika sätt men ett skulle till exempel kunna vara att köpa in 
sig i namnet på sporthallen för en angiven tidsperiod. Speciellt där namnet 
får stor medial uppmärksamhet i samband med olika sportsändningar finns 
det ett kommersiellt värde. När det gäller den projekterade hallen på 
Kärnekulla så har det varit känt sedan en tid tillbaka att den ska byggas 
men än så länge har inget företag anmält intresse för att gå in och sponsra 
hallen. 

Sporthallar byggs av flera anledningar men i första hand byggs de flesta 
när det ska byggas en ny skola i syfte att kunna tillgodose skolans behov av 
idrottsundervisning. Eventuellt är det så att olika sponsringsupplägg blir 
mer aktuella där sponsringen i sig blir en förutsättning för hallen ska kunna 
byggas överhuvudtaget. Goda exempel på det är bandyhallarna i Vetlanda 
och Nässjö, innebandyhallen i Vetlanda samt Oldbergs arena i Eksjö. 

Kommunstyrelsens ordförande och näringslivsansvarig är frekvent och 
regelbundet ute och gör många företagsbesök i kommunen och skulle 
något företag vara intresserad av att sponsra hallen är de förstås mer än 
välkomna att höra av sig för vidare diskussioner. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
vara besvarad (KS 2022-01-12 § 5). 
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Kommunfullmäktiges behandling 
Morgan Malmborg (HD) tycker att motionen är för dåligt utredd och yrkar 
på återremiss. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och ställer därför 
proposition på om ärendet ska återremitteras eller om det ska avgöras vid 
dagens sammanträde. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att det 
ska avgöras vid dagens sammanträde. Därmed återstår bara 
kommunstyrelsens förslag. 

_____ 
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