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Motion angående villkor och avgifter för ideella
båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av
Tyresö kommun
§ 35

Diarienummer 2020/KS 0181 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för
förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en förnyad
utredning som jämför arrendeavgifter och debiteringsmodeller med
andra relevanta kranskommuner i Stockholmsregionen. I uppdraget
kan även utredas vilka miljökrav andra kommuner ställer på
verksamheterna samt hur ett ekonomiskt incitament skulle kunna
inarbetas i arrendeavgiften.

Reservation
Fredrik Bergkuist (M) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) har i juni 2020 inkommit med en motion till
kommunfullmäktige angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i
Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun om:





att utse en arbetsgrupp med personer från Tyresö kommun och Tyresö
båtråd
att se över avgifter och beräkningsmodell på nytt med tanke på den
dom som kom under mars 2020
att lägga fram förslag till nytt normalavtal
att utreda frågan på nytt gällande gatukostnader för båtklubbarna

Ordförandeutlåtande
Vi tackar för ett utförligt svar från förvaltningen på motionärens frågor.
I tjänsteutlåtandet framgår att för ytterligare fördjupning i kranskommuners
arrendeavgifter och debiteringsmodeller krävs ett konsultuppdrag.
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En sådan utredning uppskattas i tidigt skede kosta cirka 150 000 kronor (grovt
uppskattat) och beräknas kunna vara färdigställd preliminärt under oktober
2021. I uppdraget kan även utredas vilka miljökrav andra kommuner ställer på
verksamheterna samt hur ett ekonomiskt incitament kan inarbetas i
arrendeavgiften.
En sådan utredning skulle kunna innebära komplikationer för de
avtalsförhandlingar som ska ske för att kunna teckna nya arrendeavtal eftersom
det sänder otydliga signaler till föreningarna. Det finns ett antal föreningar som
saknar avtal sedan 2021-01-01 där avtalen sagts upp för att införa den nya
avgiften enligt beslutet från 2017.
Motionen anses därmed besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Vidare föreslår hon att hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Mats Lindbloms (L) tilläggsyrkande.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget. Vidare tilläggsyrkar han
enligt följande: ”Jag yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en
förnyad utredning som jämför arrendeavgifter och debiteringsmodeller med
andra relevanta kranskommuner i Stockholmsregionen. I uppdraget kan även
utredas vilka miljökrav andra kommuner ställer på verksamheterna samt hur ett
ekonomiskt incitament skulle kunna inarbetas i arrendeavgiften.”
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till motionen och avslag till Mats
Lindbloms (L) tilläggsyrkande.
Fredrik Bergkuist (M) yrkar bifall till motionen och avslag till Mats Lindbloms
(L) tilläggsyrkande.
Peter Freij (M) yrkar bifall till motionen och avslag till Mats Lindbloms (L)
tilläggsyrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget
att anse motionen besvarad. Ordförande ställer därefter frågan om
hållbarhetsutskottet bifaller motionen.
Peter Freij (M) begär votering och följande röstordning fastställs: Den som
vill att motionen ska anses besvarad röstar ja. Den som vill att motionen ska
bifallas röstar nej. Resultat: 5 ja och 4 nej. Hur var och en röstat framgår ur
bilagt röstningsprotokoll.
Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget att
anse motionen besvarad.
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller Mats Lindbloms (L)
tilläggsyrkande. Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet avslår
tilläggsyrkandet. Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Svar på motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar.pdf
Motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar som arrenderar
mark alt vatten av kommunen.pdf
Hållbarhetsutskottet 2021-05-19 Omröstningsprotokoll § 35.pdf
Ordförandeutlåtande HU maj 2021 motion villkor för båtklubbar.pdf
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Protokoll för hållbarhetsutskottet
Datum

2021-05-19

Tid

15:25–17:55

Plats

Myggdalen

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2021-05-24

Paragrafer

29–40

Sekreterare

Fanny Schörling
Ordförande

Marie Åkesdotter
Justerande

Ulrica Riis-Pedersen
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Hållbarhetsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-05-19

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-24

Datum då anslaget tas ned

2021-06-15

Protokollets förvaringsplats

Kansli arkiv plan 6

Underskrift

Fanny Schörling
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Närvarolista
Beslutande
Marie Åkesdotter (MP), ordförande
Ulrica Riis-Pedersen (C), 2:e vice ordförande
Susann Ronström (S)
Jannice Rockstroh (S)
Mats Lindblom (L)
Fredrik Bergkuist (M)
Peter Freij (M)
Alfonso Morales (S), tjänstgörande ersättare för Anita Mattsson (S)
Anders Wickberg (SD), tjänstgörande ersättare för Per Carlberg (SD)

Ersättare
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP), §§ 29-39
Ulla Hoffmann (V), §§ 29-33, 39-40
Dick Bengtson (M)
Anki Svensson (M), § 29

Övriga
Anna Steele, politisk sekreterare, centerpartiet
Fanny Schörling, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, miljöpartiet
Joakim Forsell, tf. Avdelningschef Samhällsmiljö- och infrastrukt,
kommunstyrelseförvaltningen
Karin Ljung, politisk sekreterare, socialdemokraterna
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Sofia Eneborg, trafikplanerare, kommunstyrelseförvaltningen
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Tina Rosén, politisk sekreterare, vänsterpartiet
Göran Norlin, enhetschef hållbarhet och mobilitet,
kommunstyrelseförvaltningen
Jenny Linné, avdelningschef produktionsledning och expl,
kommunstyrelseförvaltningen
Louise Bergman, projektledare, kommunstyrelseförvaltningen
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Felix Ockborg, mijöstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Jenny Schelin, avfallsstrateg, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 29-39
Peter Dahlhamn, trafikplanerare, kommunstyrelseförvaltningen
Heléne Hjerdin, avdelningschef projekt, kommunstyrelseförvaltningen
Emelie Malaise, exploateringsingenjör, kommunstyrelsförvaltningen, §§ 29-32
Fredrik Bäck, enhetschef vatten-, avfalls- VA-utveckling,
kommunstyrelseförvaltningen
Amir Spahovic, enhetschef trafik och miljö, kommunstyrelseförvaltningen
Malte Burwick, extern deltagare, chef NTF Öst, § 29

Frånvarande
Anita Mattsson (S), 1:e vice ordförande
Per Carlberg (SD)
Mattias Eriksson (KD)
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