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Kommunstyrelsen

Bidrag till Rally Sweden 2021
KS2020/413/03
Förslag till beslut
1. Sunne kommun beviljar Uvån Näringslivscenter AB (nedan
”Uvån”) 200 000 kronor som bidrag för att säkra att tävlingen Rally
Sweden fortsatt kan genomföras i Värmland.
2. Bidraget anvisas från kommunchefens konto i 2020 års budget
3. Bidraget utbetalas på villkor att Uvån förbinder sig att återbetala
bidraget om något av villkoren enligt punkt 4 (a) – (e) inte skulle
uppfyllas.
4. Bidraget enligt punkt 1 lämnas på villkor
(a) att WRC-rallyt Rally Sweden 2021 fortsatt har Värmland som
bas;
(b) att Torsby och Karlstads kommun fattar beslut om bidrag med
200 000 kronor samt Region Värmland med 1 200 000 kronor
och i övrigt på villkor fullt motsvarande detta beslut;
(c) att parterna enligt (b) utbetalar sina respektive bidrag till Uvån
Näringslivscenter AB senast den 30 september 2020;
(d) att Uvån använder bidragen enligt (b) samt 200 000 kronor av
egna medel till förmån för tävlingen Rally Sweden och
(e) att Uvån översänder kopia på de beslut som fattas kring
ekonomiskt stöd till tävlingen Rally Sweden, för kontroll av hur
medlen enligt (d) har använts.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Rally Sweden AB, som är det bolag som genomför rallytävlingen Swedish
Rally, har ekonomiska problem och har därför måst upprätta en
kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagens bestämmelser. Uvån
Näringslivscenter AB (”Uvån”) och Svenska Bilsportförbundet
(”Förbundet”), som vardera äger hälften av aktierna i Rally Sweden AB:s
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moderbolag Svenska Rallyt AB, söker för närvarande lösningar på dessa
ekonomiska problem. Behovet av nytt eget kapital i Rally Sweden AB
beräknas uppgå till cirka 4 mnkr, motsvarande cirka 2 mnkr för vardera
Uvån och Förbundet. Förutsatt överenskommelse mellan dessa parter, har
Uvån behov av att finansiera sin andel och har därför fört samtal med
Sunne, Torsby och Karlstads kommuner samt Region Värmland om
villkorade bidrag. Uvån är ett näringslivsbolag med säte i Hagfors.
Utredning av ärendet
Rally Sweden AB genomför rallytävlingen Swedish Rally. Aktierna i Rally
Sweden AB ägs av moderbolaget Svenska Rallyt AB. Aktierna i Svenska
Rallyt AB ägs till lika delar av Uvån och Förbundet. Uvån är ett
näringslivsbolag med säte i Hagfors.
Rally Sweden AB har en verksamhet som är ekonomiskt riskfylld eftersom
den delvis är beroende av omvärldsfaktorer som bolaget självt inte kan
påverka. Under de senaste åren har bolaget trots ibland tuffa
förutsättningar kunnat bygga upp en liten ekonomisk buffert. Årets mycket
milda vinter som innebar ett kraftigt kortat rally medförde dock ett stort
intäktstapp och bolaget är därför nu i en besvärlig ekonomisk situation. En
nyligen upprättad kontrollbalansräkning visar att bolaget har ett negativt
eget kapital om cirka 4 mnkr. Vid den särskilda bolagsstämma (den s k
första kontrollstämman) som hölls den 15 april beslutades att bolaget inte
skulle gå i likvidation utan fortsätta att bedriva sin verksamhet. Av
aktiebolagslagen följer då att en ny bolagsstämma (den andra
kontrollstämman) måste hållas senast inom åtta månader från den första.
Skulle bolagets eget kapital inte vara helt återställt vid den tidpunkten,
måste bolaget i realiteten träda i likvidation och rallytävlingen alltså inte
kunna arrangeras i fortsättningen. Uvån och Förbundet försöker nu finna
lösningar för att kunna återställa Rally Sweden AB:s eget kapital. Finner
ägarna tillsammans ingen annan finansiering är den yttersta förutsättningen
att parterna tillskjuter hälften vardera av behovet, d v s cirka 2 mnkr var.
Förslaget och dess motiv
Uvån behöver skaffa finansiering för huvudparten av sin andel och har för
den saken fört samtal under hand med företrädare för dels Region
Värmland, dels de kommuner som drar nytta av rallyt, där rallysträckor
och/eller större boendeanläggningar finns, nämligen Sunne, Hagfors,
Torsby och Karlstad. Vid dessa samtal har det bedömts kunna finnas
förutsättningar att lägga fram ett förslag för politisk behandling som
innebär att regionen lämnar bidrag med 1 200 000 kronor och kommunerna
med 200 000 kronor vardera – där Hagfors kommuns andel fullgörs av
Uvån – i syfte att rallytävlingen ska kunna genomföras i Värmland även
under 2021. De närmare villkoren för parternas respektive bidrag framgår
av förslaget.
Sunne kommun ser det som angeläget att kommunen bidrar enligt
förslaget, med tanke på den betydelse som Rally Sweden har för
kommunens besöksnäring. Åtgärder för besöksnäringen och stöd till
fritidsevenemang – som rallytävlingen är ett exempel på – ligger allmänt
sett inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det föreslagna
bidraget är också relativt sett litet och måste därför anses stå i god
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proportion till nyttan av att behålla Rally Sweden i kommunen. Vi kan
också konstatera att vikten av att säkra evenemang nu är större än någonsin
p g a Covid 19. Varje aktivitet som kan bidra till besöksnäringens
fortlevnad är viktig. Sammantaget bedömer Sunne kommun att ett villkorat
bidrag enligt förslaget tillgodoser ett sådant allmänt samhälleligt intresse
som är förenligt med kommunallagens bestämmelser.
Det förutsätts för bidraget dels att Uvån och Förbundet kommer överens
om att vardera bidra med hälften av Rally Sweden AB:s behov för att
återställa det egna kapitalet till den andra kontrollstämman, dels att
regionens och kommunernas bidrag (inräknat Uvåns bidrag om 200 000
kronor) enligt förslaget tillsammans inte uppgår till mer än som fordras för
att täcka hälften av kapitalbehovet i Rally Sweden AB. Skulle det vid
kontroll framkomma att mer tillskjutits än som fordrats utifrån Rally
Sweden AB:s behov, följer det av förutsättningarna för beslutet att
överskottet återbetalas av Uvån med fördelning mellan regionen och
kommunerna i proportion till vad de har tillskjutit som bidrag
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-06-26

Torbjörn Dybeck
Kommunchef
Beslutet skickas till:
Uvån Näringslivscenter AB
Region Värmland
Karlstad kommun
Torsby kommun
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2020-06-15

§ 148
Bidrag till Rally Sweden
Dnr KS/2020:355

Dpl 11

Kommunstyrelsens beslut

1. Karlstads kommun beviljar Uvån Näringslivscenter AB (nedan ”Uvån”)
200 000 kronor som bidrag för att säkra att tävlingen Rally Sweden
fortsatt kan genomföras i Värmland.
2. Bidraget utbetalas på villkor att Uvån förbinder sig att återbetala
bidraget om något av villkoren enligt punkt 3 (a) – (e) inte skulle
uppfyllas.
3. Bidraget enligt punkt 1 lämnas på villkor
a) att WRC-rallyt Rally Sweden 2021 fortsatt har Värmland som bas;
b) att Sunne och Torsby kommun fattar beslut om bidrag med 200 000
kronor samt Region Värmland med 1 200 000 kronor och i övrigt på
villkor fullt motsvarande detta beslut;
c) att parterna enligt (b) utbetalar sina respektive bidrag till Uvån
Näringslivscenter AB senast den 30 september.
d) att Uvån använder bidragen enligt (b) samt 200 000 kronor av egna
medel till förmån för tävlingen Rally Sweden och
e) att Uvån översänder kopia på de beslut som fattas kring ekonomiskt
stöd till tävlingen Rally Sweden, för kontroll av hur medlen enligt
(d) har använts.
Sammanfattning av ärendet

Rally Sweden AB, som är det bolag som genomför rallytävlingen Swedish
Rally, har ekonomiska problem och har därför måst upprätta en
kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagens bestämmelser. Uvån
Näringslivscenter AB (”Uvån”) och Svenska Bilsportförbundet
(”Förbundet”), som vardera äger hälften av aktierna i Rally Sweden AB:s
moderbolag Svenska Rallyt AB, söker för närvarande lösningar på dessa
ekonomiska problem. Behovet av nytt eget kapital i Rally Sweden AB
beräknas uppgå till cirka 4 mnkr, motsvarande cirka 2 mnkr för vardera
Uvån och Förbundet. Förutsatt överenskommelse mellan dessa parter, har
Uvån behov av att finansiera sin andel och har därför fört samtal med
Sunne, Torsby och Karlstads kommuner samt Region Värmland om
villkorade bidrag. Uvån är ett näringslivsbolag med säte i Hagfors.
Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad
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Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 juni 2020.
Yrkanden

Per-Samuel Nisser (M) yrkar för Moderaternas, Centerpartiets,
Miljöpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas räkning bifall till
kommunledningskontorets förslag:
1. Karlstads kommun beviljar Uvån Näringslivscenter AB (nedan ”Uvån”)
200 000 kronor som bidrag för att säkra att tävlingen Rally Sweden
fortsatt kan genomföras i Värmland.
2. Bidraget utbetalas på villkor att Uvån förbinder sig att återbetala
bidraget om något av villkoren enligt punkt 3 (a) – (e) inte skulle
uppfyllas.
3. Bidraget enligt punkt 1 lämnas på villkor
a) att WRC-rallyt Rally Sweden 2021 fortsatt har Värmland som bas;
b) att Sunne och Torsby kommun fattar beslut om bidrag med 200 000
kronor samt Region Värmland med 1 200 000 kronor och i övrigt på
villkor fullt motsvarande detta beslut;
c) att parterna enligt (b) utbetalar sina respektive bidrag till Uvån
Näringslivscenter AB senast den 30 september.
d) att Uvån använder bidragen enligt (b) samt 200 000 kronor av egna
medel till förmån för tävlingen Rally Sweden och
e) att Uvån översänder kopia på de beslut som fattas kring ekonomiskt
stöd till tävlingen Rally Sweden, för kontroll av hur medlen enligt
(d) har använts.
Beslutet skickas till

Uvån Näringslivscenter AB
Region Värmland
Sunne kommun
Torsby kommun

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad

Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se

Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039 Org.nr: 556153-1657 Bankgiro: 171-3809

