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Om- och tillbyggnad av Tyresö sportcenter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Trollbäckens TK ges ett ränte- och amorteringsfritt lån om 30 procent av
kostnaden för ombyggnaden, dock högst sex miljoner kronor SEK.
2. Lån enligt 1) avskrivs med 1/20 per år under förutsättning att föreningen
tillhandahåller verksamhet riktad mot barn, unga och funktionshindrade.
3. Att teckna borgen såsom för egen skuld för Trollbäckens TK
låneförpliktelser inom en ram av högst sex miljoner SEK, under
förutsättning att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse
Trollbäckens TK inte fullgör sina åtaganden mot långivaren. För detta ska
Trollbäckens TK till kommunen utge en borgensavgift som årligen
beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
4. Utgiften för lånet finansieras via kommunens rörelsekapital.
5. Den årliga kostnaden för lånet finansieras via kultur- och fritidsnämndens
anslag för fritids- och kulturverksamhet. Anslaget till kultur- och
fritidsverksamhet höjs från 2014 med högst 300 tkr per år.
6. Som villkor för att bidragsbeloppet ska betalas ut och borgensåtagande få
utnyttjas, gäller att Trollbäckens TK godkänner omförhandling av gällande
arrendeavtal samt uppvisar en tillfredsställande samlad
finansieringslösning för om- och tillbyggnaden.
Jäv
Peter Odelvall (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Reservationer
Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) lämnar in en skriftlig reservation
(bilaga).
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
Röstförklaring
Anita Mattsson (S) lämnar in en röstförklaring för Socialdemokraterna (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ärendet angående bidrag för om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter
återremitterades från kommunfullmäktige den 22 augusti 2013 för komplettering
av uppgifter om budget för om- och tillbyggnaden, en redovisning av hur många
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som nyttjar Tyresö Sportcenter, hur behovet av närliggande framtida investeringar
inom kultur- och fritidsverksamhet i icke kommunala anläggningar ser ut samt för
att justera borgensavgiften till motsvarande den som gäller för Tyresö bostäder.
Kompletteringarna har tagits fram av fritidsenheten och kommundirektörens stab
i bifogade handlingar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Trollbäckens TK ges ett ränte- och amorteringsfritt lån om 30 procent av
kostnaden för ombyggnaden, dock högst sex miljoner kronor SEK.
2. Lån enligt 1) avskrivs med 1/20 per år under förutsättning att föreningen
tillhandahåller verksamhet riktad mot barn, unga och funktionshindrade.
3. Borgen tecknas såsom för egen skuld för Trollbäckens TK
låneförpliktelser inom en ram av sex miljoner SEK. För detta ska
Trollbäckens TK till kommunen utge en borgensavgift som årligen
beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
4. Utgiften för lånet finansieras via kommunens rörelsekapital.
5. Den årliga kostnaden för lånet finansieras via kultur- och fritidsnämndens
anslag för fritids- och kulturverksamhet. Anslaget till kultur- och
fritidsverksamhet höjs från 2014 med högst 300 tkr per år.
6. Som villkor för att bidragsbeloppet ska betalas ut och borgensåtagande få
utnyttjas, gäller att Trollbäckens TK godkänner omförhandling av gällande
arrendeavtal samt uppvisar en tillfredsställande samlad
finansieringslösning för om- och tillbyggnaden.
Yttranden
Dick Bengtson (M), Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Mats Larsson
(FP), Anita Mattsson (S), Anders Erixon (V) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.
Yrkanden
Peter Bylund (MP) yrkar i första hand återremiss av ärendet med motiveringen att
Miljöpartiet inte anser att kommunfullmäktige har fått svar på frågorna som
ställdes när ärendet senast återremitterades av kommunfullmäktige den 22 augusti
2013. I andra hand yrkar Peter Bylund (MP) avslag.
Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ett
tilläggsyrkande att det skrivs in i avtalet att anläggningen utgör pant till kommunen
för den händelse att tennisklubben inte skulle fullgöra sina åtaganden mot
långivaren.
Dick Bengtson (M) stödjer Mats Larssons (FP) yrkande.
Anita Mattsson (S) yrkar i första hand återremiss av ärendet med motiveringen att
det trots kommunfullmäktiges återremiss av frågan den 22 augusti 2013
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fortfarnade saknas godtagbar redovisning av finansiering samt behov av
närliggande framtida övriga investeringar inom kultur och fritid i icke kommunala
anläggningar. I andra hand stödjer Anita Mattsson (S) Mats Larssons (FP) yrkande.
Anders Erixon (V) stödjer Peter Bylunds (MP) och Anita Mattssons (S) yrkanden
om återremiss av ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om att avgöra ärendet idag.
Kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar besluta om ärendet idag röstar röstar ja.
Den som önskar återremittera ärendet röstar nej.
Röstningsresultat: 27 ja, 22 nej, 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll
(votering 1).
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer proposition på Mats Larssons (FP) yrkande att bifalla
kommunstyrelsens förslag med ett tilläggsyrkande att det skrivs in i avtalet att
anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse att tennisklubben inte
skulle fullgöra sina åtaganden mot långivaren.
Ordföranden ställer proposition på Peter Bylunds (MP) yrkande att avslå
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag med tillägget att
det skrivs in i avtalet att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse
att tennisklubben inte skulle fullgöra sina åtaganden mot långivaren.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som röstar bifall till Mats Larssons (FP) yrkande röstar ja.
Den som röstar bifall till Peter Bylunds (MP) yrkande röstar nej.
Röstningsreslutat: 41 ja, 6 nej, 2 avstår, 2 frånvarande. Se bifogat
röstningsprotokoll (votering 2).
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag
med tillägget att det skrivs in i avtalet att anläggningen utgör pant till kommunen
för den händelse att tennisklubben inte skulle fullgöra sina åtaganden mot
långivaren.
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Bilagor
Röstningsprotokoll votering 1
Röstningsprotokoll votering 2
Skriftlig reservation från Miljöpartiet
Röstförklaring från Socialdemokraterna
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 24 september 2013
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