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Hemställan från Tyresö Fotboll AB och Tyresö
FF
Kultur- och fritidsnämndens beslut


Nämnden rekommenderar kommunstyrelsen att avvisa hemställan
från Tyresö Fotboll AB och Tyresö FF.

Särskilt yttrande
Miljöpartiet kommer in med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Fotboll AB och Tyresö FF har i ett brev till kommunen kommit in
med en hemställan om ekonomisk ersättning för kostnader för åtgärder på
Tyresövallen.
Kommundirektören har bett kultur- och fritidsnämnden att yttra sig innan ett
beslut fattas i kommunstyrelsen.

Ordförandeutlåtande
Tyresö FF:s damlag är framgångsrikt och gör mycket bra PR för Tyresö
kommun. Men att spela i de högsta serierna och internationellt är även
förknippat med höga kostnader för de som äger arenorna.
Svenska Fotbollförbundet och UEFA har ställt ett antal krav för att
godkänna Tyresövallen för spel i damallsvenskan och Uefa Champions
League, varav en del är rimliga och andra kan diskuteras.
Trots att kommunens främsta prioritet är idrott för barn och unga har
kommunen investerat ansenliga summor för att tillgodose kraven och
Tyresövallen är nu godkänd för både nationellt och internationellt spel. (För
en mer detaljerad redovisning hänvisas till förvaltningens tjänsteutlåtande.)
Under processen med upprustningen har TFAB/TFF och kommunen ingått
avtal om hur inköp av en sittplatsläktare ska finansieras.
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Min uppfattning är att Tyresö kommun har fullföljt sina åtaganden med råge
för att ge TFF:s damer bra förutsättningar att lyckas och jag förutsätter att
TFAB och TFF fullföljer sina.
Tyresö är en idrottskommun och jag är glad över de framgångar kommunens
elitidrottare har, men barn och ungdomar är även i fortsättningen de grupper
som är högst prioriterade.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Yrkande
Socialdemokraterna yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska rekommendera
kommunstyrelsen att åtminstone godkänna den del av beloppet som avser
sittplatsläktaren.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas yrkande och finner
att kultur- och fritidsnämnden avslagit yrkandet.

Bilagor
Brev från TFF och TFAB om kostnader för åtgärder på Tyresövallen.pdf
Tyresövallen, bilaga 1.pdf
Läktare på Tyresövallen, bilaga 2.pdf
Sammanställning av frågeställning, bilaga 3.pdf
Avtal, bilaga 4.pdf
Tjänsteskrivelse betr. skrivelse från TFF och TFAB.pdf
Reservation (S) KFN 140210 § 5.pdf
Särskilt yttrande (MP) KFN 140210 § 5.pdf
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