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Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvalt-
ning AB samt borgen, övertagande av lån och avskrivning 
av fordran till Tumba Tennisklubb samt beslut avseende 
området Pelletäppan  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att teckna borgen, så som för egen skuld, för 
Tennis & Paddel i Tumba Förvaltning AB i enlighet med bilaga nummer sex 
till hyresavtal XXXXXX-10020-160701 tecknat den mellan Tennis & Pad-
del i Tumba Förvaltning AB och Coop Fastigheter AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att borgen gäller så länge hyresförhållandet be-
står mellan Tennis & Paddel i Tumba Förvaltning AB och Coop Fastigheter 
AB, dock längst till och med den 30 juni 2031.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna enkel borgen för Tumba Ten-
nisklubb avseende investeringar i inventarier och övrig inredning. Borgen 
avser ett belopp om en miljon kronor och gäller för en tidsperiod om maxi-
malt 15 år. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Botkyrka kommun övertar de skulder som 
Tumba Tennisklubb har till Swedbank om 4,6 miljoner kronor och som 
kommunen lämnat borgen för, villkorat att föreningen frånträder arrendet vid 
Pelletäppan.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att avskriva kommunens fordran på Tumba 
Tennisklubb om 123 000 kronor.   
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att kommunens kostnader för överta-
gande av lån samt avskrivning av fordran ska belasta kommunens resultat.  
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Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta eventuellt till-
kommande beslut för verkställighet av kommunfullmäktiges beslut enligt 
ovan i detta ärende samt att teckna de handlingar som krävs avseende kom-
munens borgen till Tumba Tennisklubb och övertagande av Tumba Tennis-
klubbs lån till Swedbank samt avskrivning av kommunens fordran på före-
ningen.   
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra kultur- och fritidsnämnden att följa 
verksamheten och ställa krav på föreningen i enlighet med den inriktning 
som beskrivs i ärendet och kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
med bilagor, daterad den 18 december 2014.  
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kostnaderna för rivning och återställning av 
marken på den tidigare tennisanläggningen vid Pelletäppan ska belasta en 
kommande exploatering.  
 
Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att för kommunstyrelsens 
räkning teckna de handlingar som krävs avseende kommunens borgen till 
Tumba Tennisklubb och övertagande av Tumba Tennisklubbs lån hos Swed-
bank samt avskrivning av kommunens fordran på föreningen.   
 
Kommunstyrelsen beslutar att för sin egen del godkänna samarbetsavtalet 
mellan Botkyrka kommun och Tumba Tennisklubb, daterat den 18 december 
2014.  
 
Med villkoret att samarbetsavtalet ska svara mot de inriktningar och krav 
som beskrivs i ärendet delegerar kommunstyrelsen till kanslichefen att för 
kommunstyrelsens räkning godkänna de justeringar i samarbetsavtalet som 
kan aktualiseras i samband med kultur- och fritidsnämndens behandling av 
samarbetsavtalet samt att för kommunstyrelsens räkning teckna det samma.  
 
Sammanfattning 
Tumba Tennisklubb har gjort en framställan om kommunalt stöd för etable-
ring av en ny tennisanläggning i Tumba. Från föreningens sida har framförts 
att en förutsättning för att den planerade tennishallen ska komma till stånd är 
att kommunen ger ett årligt driftbidrag till föreningen och att kommunen går 
i borgen för ett lån på en miljon kronor och dessutom ger en garanti till hy-
resvärden avseende hyresbeloppet under 15 år. Dessutom vill föreningen att 
kommunen skriver av de fordringar som härrör från kommunens tidigare 
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borgensansvar gentemot föreningen samt tar på sig att riva och återställa 
marken där den tidigare anläggningen var belägen.  
 
Kultur och fritidsnämnden har behandlat ärendet och uttalar att man är be-
redd att tillsvidare lämna ett anläggningsbidrag på 500 000 kronor per år. 
Detta förutsätter dock ett utökat anslag till kultur och fritidsnämnden på 
400 000 kronor. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar för egen del att ett stöd i form av 
borgen till föreningen sannolikt är förenade med risker som i dagsläget är 
svåra att bedöma. Är det kommunens önskan att medverka till att etablera en 
ny tennisanläggning i Tumba kommer detta att kräva ett kommunalt stöd på 
olika sätt. Med hänsyn till den uppkomna situationen ser förvaltningen det 
som rimligt att kommunen skriver av nuvarande fordringar på föreningen. 
Totalt uppgår dessa fordringar till 4,7 miljoner kronor. Förvaltningens be-
dömning är dock att en stor del av denna kostnad kommer att täckas av fram-
tida intäkter när kommunen kan exploatera den mark som den tidigare an-
läggningen var belägen på. 
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Botkyrka kommun och Tumba Tennisklubb har haft ett långvarigt samarbete 
gällande tennisverksamheten vid anläggningen Pelletäppan. Sedan 2008 har 
dialogen mellan kommunen och föreningen varit aktiv, främst med anled-
ning av anläggningens skick. Tennisanläggningen stängdes i juni 2012. För-
eningen har sedan dess bedrivit huvuddelen av sin verksamhet i tillfälliga lo-
kaler och i minskad omfattning.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen presenterade i april 2012 en rapport om väg-
val för tennisen. Rapporten beskrev tennisen nuläge och utsikter ur lokalt, 
regionalt och nationellt perspektiv. Slutsatserna från rapporten pekar på att 
det är ett högt tryck på tennisföreningarna i närområdet och att det torde fin-
nas gynnsamma förutsättningar för en ambitiös satsning inom tennisen. 
 
Kommunstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde i oktober 2012 konse-
kvenserna av stängningen av den tidigare tennisanläggingen vid Pelletäppan 
och beslutade då följande: 
 

• I avvaktan på att förutsättningarna för föreningens fortsatta tennis-
verksamhet på anläggningen vid Pelletäppan klargörs ska kommunen 
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varken driva några krav på föreningen eller skriva av den fordran 
som uppstått med anledning av att borgensåtaganden fullföljs. 

 
• Vi bör på liknande sätt hantera den fordran kommunen har på före-

ningen för det lån som kommunen lämnat. 
 

• Kommunen bör skyndsamt ha en dialog med föreningen kring lö-
pande kostnader för anläggningen som t.ex. försäkringskostnader. 

 
• Kommunen och föreningen ska gemensamt se på möjligheterna att 

skapa förutsättningar för fortsatt tennisverksamhet på i första hand 
nuvarande anläggning på Pelletäppan.  

 
• Frågan om kommunens fordran på föreningen kopplat till nuvarande 

anläggning bör diskuteras i samband med en eventuell ny anläggning 
utifrån föreningens ekonomiska förutsättningar. 

 
Med utgångspunkt i den situation föreningen befunnit sig i har flera olika ut-
vecklingsmöjligheter varit möjliga för en fortsatt tennisverksamhet. Kom-
munens ingång har enligt kommunstyrelsens beslut varit att verksamheten i 
första hand ska fortsätta vid Pelletäppan.  
 
Föreningen har efter att kommunstyrelsen behandlade ärendet under en 
längre tid haft en dialog med Coop Fastigheter. Coop Fastigheter avser att 
etablera en COOP-butik i Tumba. Tanken är att ovanpå den nya butiken 
iordningställa en anläggning som innehåller fyra tennisbanor och två paddel-
tennisbanor.  
 
Föreningen inkom i april 2014 med en skrivelse som beskriver föreningens 
och Coop Fastigheters gemensamma projekt. I skrivelsen beskrivs också för-
utsättningarna för att förening och Coop Fastigheter ska kunna genomföra 
projektet.  
 
Avsikten är att klubben via ett nybildat eget bolag, Tennis och Paddel i 
Tumba Förvaltning AB, träffar ett hyresavtal med Coop Fastigheter som lö-
per på 15 år och för vilket bolaget hyr tennisanläggningen av Coop Fastig-
heter. Bolaget hyr sedan ut anläggningen till föreningen. Föreningen beskri-
ver i en bilaga till sin ansökan sin utvecklade verksamhetsidé kopplat till den 
nya anläggningen.  
 
Som en förutsättning för att detta projekt ska kunna förverkligas har före-
ningen ställt upp följande krav som kommunen har att ta ställning till: 
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• Kommunen beviljar föreningen ett årligt anläggningsbidrag 500 000 

kronor 
• Kommunen går i borgen för föreningens bolags förpliktelser enligt 

hyreskontraktet med Coop Fastigheter, under hela hyresperioden 
• Kommunen går i borgen för ett nytt lån på 1 000 000 kronor till före-

ningen 
• Kommun tar över betalningsansvaret för föreningens befintliga lån i 

Swedbank 
• Kommunen skriver av befintligt kommunala lån till föreningen 
• Kommunen tar på sig samtliga kostnader för avveckling av tidigare 

tennisanläggningen på Pelletäppan 
 
Utifrån dessa förutsättningar har föreningen sammanställt en budgetkalkyl 
för de närmaste fem åren efter det att anläggningen färdigställts. Budgetkal-
kylen förutsätter utöver bidragen från kommunen att föreningen även erhål-
ler investeringsbidrag från allmänna arvsfonden m.fl. på sammanlagt 
4 150 000 kronor.  
 
Föreningens verksamhet förutsätts bli uppdelade i två separata delar. Ett ny-
bildat aktiebolag som ägs av föreningen förhyr och sköter anläggningen samt 
hyr ut bantider till de som önskar spela på anläggningen. Bolaget fakturerar 
föreningen för de tider som föreningen själv bedriver verksamhet i anlägg-
ningen. Föreningsverksamheten består till största delen av en så kallad ten-
nisskola som på sikt generera den största delen av föreningens intäkter. Un-
der de två första åren behöver bolaget debitera föreningen ett belopp på över 
två miljoner kronor per år för att inte redovisa underskott. Kalkylen bygger 
på att en del av dessa höga kostnader de första åren ska täckas genom bidrag 
från allmänna arvsfonden, idrottslyftet och Boverket. Något besked om even-
tuella bidrag kommer sannolikt inte kunna erhållas förrän tidigast under 
2015.    
 
Föreningens lån för den tidigare anläggningen uppgår till sammanlagt 
4 723 000 kronor. Av detta är 4,6 miljoner lån i Swedbank för vilket kom-
munen lämnat borgen och 123 000 kronor lån från kommunen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 
20 maj 2014. Nämnden uttalade då att man är beredd att medge ett årligt an-
läggningsbidrag på 500 000 kronor om anläggningen kommer till stånd. 
Detta förutsätter dock att nämnden beviljas en utökad ram på 400 000 kro-
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nor. Nämnden tillstyrkte även att kommunen skulle borga för föreningens 
bolags förpliktelser enligt upprättat hyresavtal samt lån till föreningen.  
 
Överväganden 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av föreningens fram-
ställan till kommunen samlat in kunskap kring de kalkyler och underlag som 
föreningen lämnat. Totalt sett innebär föreningens framställan att kommunen 
dels tar på sig kostnaderna för att skriva av föreningens skulder samt tar på 
sig ett stort ekonomiskt och fullföljdsansvar i form av borgen för föreningens 
bolags förpliktelser enligt hyreskontraktet och ett nytt lån på en miljon kro-
nor som föreningen avser att uppta. 
 
Även om förvaltningen bedömer att de kalkyler som föreningen lämnar är 
seriösa och realistiska är det svårt att med säkerhet bedöma om att de kom-
mer att hålla i verkligheten. Mycket kommer att hänga på hur föreningen 
lyckas få tillbaka tidigare medlemmar och spelare, men även locka nya spe-
lare till den nya anläggingen. I intäktsberäkningarna från uthyrning är enligt 
vår bedömning försiktigt beräknade de första åren men skrivs upp successivt 
till cirka 3,6 miljoner från och med år fem. Kalkylerna baseras på att bolaget 
kan hyra ut cirka 80 procent av tillgänglig tid varje dag mellan klockan 7 och 
22 under 48 veckor per år. Kostnadshyran uppgår till 2 708 650 kronor per år 
exklusive el, värme och vatten. Under de fem första åren medger hyresvär-
den en succesiv hyresrabatt som gör att kostnaderna blir något lägre under 
dessa år.  
 
En risk som kan konstateras är att föreningens kalkyler bygger på antagan-
den om att bidrag erhålls från andra bidragsgivare än kommunen med sam-
manlagt 4 150 000 kronor. Hur stor sannolikheten är för att föreningen 
kommer att erhålla dessa bidrag är i dagsläget svårt att bedöma. Här finns en 
betydande risk för att föreningen tvingas se över kalkylerna och återkomma 
till kommunen med nya förutsättningar. Något besked om dessa bidrag 
kommer inte att erhållas innan kommunen behöver fatta i ärendet och då sär-
skilt beslut om borgen för hyresavtalet, då den är villkorad till att förening-
ens bolag lämnar Coop Fastigheter sin säkerhet senast mars 2015. På denna 
punkt är det viktigt att kultur- och fritidsnämnden aktivt, där så är möjligt, 
stöttar föreningen i arbetet med att erhålla de bidrag som föreningen ansökt. 
 
Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för kommunala bor-
gensåtaganden ska varje ärende föregås av en riskbedömning. Från kommun-
ledningsförvaltningens sida anses att den här typen av projekt generellt inne-
bär en stor risk för kommunen. Kalkylerna bygger ofta på ett flertal osäkra 
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faktorer och föreningsverksamhet är känslig för kunskapen, kapaciteten och 
kontinuiteten hos de som leder föreningens verksamhet. En styrelse kan by-
tas ut snabbt vilket gör att brist på kunskap och kontinuitet kan påverka den 
ekonomiska stabiliteten. I det här fallet utgörs borgen till stor del av borgen 
för ett 15-årigt hyreskontrakt, vilket gör att detta åtagande är under en myck-
et lång period med totalt sett höga belopp. Å andra sidan är inte den faktiska 
risken 15 gånger aktuellt hyresbelopp då föreningen åtminstone till en stor 
del kan täcka den aktuella hyran med intäkter. Förvaltningen kan också kon-
statera att det inte är lätt för en förening att etablera en ny tennishall utan nå-
gon form av kommunalt stöd. Har kommunen för avsikt att medverka till att 
en ny tennisanläggning ska komma till stånd krävs sannolikt kommunalt stöd 
i någon form.   
 
När det gäller avskrivning av föreningens skulder anses från kommunled-
ningsförvaltningen att det normalt sett borde hanteras på ett annorlunda sätt. 
Det hade blivit tydligare om föreningen hade tvingats till en konkurs och i 
det sammanhanget fått skulden bortskriven. Som redovisats ovan uppgår nu 
föreningens skulder till Swedbank och kommunen till sammanlagt drygt 4,7 
miljoner kronor. Föreningen anser sig inte klara av att återbetala den aktuella 
skulden. På den punkten delas föreningens bedömning att det inte är möjligt, 
åtminstone på kort sikt. På längre sikt kan det naturligtvis uppstå sådana 
möjligheter. Den ekonomiska effekten för kommunen blir resultatpåver-
kande avseende lånen. Förvaltningens förslag är att övertagande av lån samt 
avskrivning finansieras genom att belasta kommunens resultat. Då kommu-
nen under ett antal år kommer att betala ett anläggningsbidrag till föreningen 
bedöms det som rimligt att kommunen löpande prövar möjligheten att redu-
cera anläggningsbidraget.  
 
Med hänsyn till den beskrivna bakgrunden anser förvaltningen att det i det 
nu uppkomma läget är rimligt att kommunen i det här läget övertar lånet från 
Swedbank och skriver av kommunens fordran på föreningen. Om kommunen 
istället valt att försätta föreningen i konkurs hade denna kostnad för kommu-
nen uppstått redan vid detta tillfälle. Det kan också konstateras att kommun-
styrelsens beslut i oktober 2012 skulle kunna jämställas med att föreningen, 
ur kommunalt perspektiv, gick i konkurs i och med den bristande betalnings-
förmågan. Vilket även skulle kunna motivera den nu föreslagna avskrivning-
en. 
 
Flera rättsliga frågor aktualiseras i samband med aktuellt ärende. Investe-
ringar i infrastruktur för sport med medfinansiering eller annat likvärdigt 
stöd från kommunen måste bedömas utifrån kommunallagens kompetensreg-
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ler, likväl som upphandlingslagstiftningen samt de EU-rättsliga reglerna om 
statliga stöd.   
 
Kommunalt stöd till idrottsrörelsen och dess anläggningar i kommunen är 
normalt allmännyttig verksamhet som kommuner får ägna sig åt eller ge bi-
drag till enligt andra kapitlet kommunallagen. En förutsättning är dock att 
kommunens kostnader för engagemanget står i proportion till kommunmed-
borgarnas nytta. 
 
Kommunen rätt att engagera sig i idrottsrörelsen erkändes tidigt i rättspraxis 
såsom kommunalrättsligt kompetensenligt, se t.ex. RÅ 1909 ref. 2 och RÅ 
1953 I 273 (bidrag till idrottsföreningar). Från senare rättspraxis har en 
kommun ansetts oförhindrad att uppföra idrottshall (RÅ 1970 C 85), göra 
borgensåtagande för förening för utrustning av bowlinghall (RÅ 1970 C 86), 
teckna borgen eller lämna annat ekonomiskt stöd till förening för anläggande 
av konstfrusen isbana respektive själv uppföra eller engagera sig i driften av 
sådan anläggning (RÅ 1962 I 219, RÅ 1970 C 70, RÅ 1973 A 165, RÅ 197 
4 A 973) samt lämna räntefritt lån till bolag som ägde en golfbana (RÅ 1966 
I 133) och penningbidrag till golfklubb för anläggning av golfbana (RÅ 1972 
C 85, RÅ 1975 Ab 258). 
 
EU:s regler om statliga stöd grundläggs i huvudsak i artikel 107.1 fördraget 
om Europeiska funktionssätt (EUF). Där anges att om inte annat föreskrivs i 
fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat (även omfattande kommun) el-
ler med hjälp av statliga (kommunala) medel, av vilket slag det än är, som 
snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa fö-
retag eller viss produktion, oförenlig med den inre marknaden i den utsträck-
ning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. 
 
För att det ska röra sig om statligt stöd i EU-rättslig mening måste samtliga 
fyra av följande rekvisit vara uppfyllda:  
 
1. Åtgärden måste innebära att en förmån beviljas en medlemsstat eller med    
      hjälp av statliga medel. 
2. Åtgärden måste gynna vissa företag eller viss produktion. 
3. Åtgärden måste snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen. 
4. Åtgärden måste påverka handeln mellan medlemsstaterna. 
 
Enligt reglerna får stöd inte lämnas förrän det godkänts av EU-
kommissionen om det inte följer något av de särskilda undantagen som 
kommissionen meddelat. 
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Kommunen ska alltså som huvudregel lämna upplysningar till kommission-
en, via Näringsdepartementet, om alla former av stöd som planeras och som 
kan bli föremål för prövning av kommissionen. Det vill säga om de utgör 
stöd enligt rekvisiten ovan samt inte omfattas av någon av de undantag som 
kommissionen meddelat.  
 
Frågan om huruvida kommunens säkerheter och övriga stöd till föreningen 
står i överensstämmelse med EU:s regler för statsstöd har inte varit föremål 
för en notifieringsprocess hos EU-kommissionen. För att stödet vid en pröv-
ning ska anses som förenligt med EU:s regler om statligt stöd ska kommu-
nens säkerheter och övriga offentliga finansiering både stå i proportion och 
vara begränsad till det minimum som krävs för att uppnå målen för stödet. I 
förhållande till ärendets bakgrund, idrottens betydelse för kommunen och de 
mål som kommunen bland annat antagit i det idrottspolitiska programmet 
kan det inte bedömmas som otänkbart att kommunens insatser är både pro-
portionerliga och begränsade, enligt den mening som reglerna kräver.  
 
EU-kommissionen har som nämnts ovan också antagit ett antal undantag 
från reglerna, undantag som också innebär undantag från upplysningsplikten. 
Sedan halvårsskiftet 2014 gäller dessutom ett antal nya undantag som dessu-
tom utvidgar tidigare möjligheter till undantag för flertalet statliga (kommu-
nala) stödinsatser. Bland annat finns undantag för stöd till sport- och rekreat-
ionsinfrastruktur. Förutsättningarna för att undantaget ska kunna tillämpas är 
att infrastrukturen är öppen för flera användare och att stödet är utgivet på 
transparenta och icke-diskriminerande grunder.    
 
Lagen om offentlig upphandling gäller för offentlig upphandling av byggent-
reprenader, men däremot inte för kontrakt som avser hyresrätt. 
 
Av förarbeten till lagen framgår bland annat att som byggentreprenad avses 
fall där en myndighet som behöver lokaler istället för att uppföra byggnad på 
en egen mark låter ett byggföretag uppföra en byggnad efter myndighetens 
anvisningar på mark som inte ägs av myndigheten eller när en myndighet av-
ser att hyra lokaler och som istället för att först göra det och sedan låta bygga 
om dem uppdrar åt fastighetsägaren att låta utföra ombyggnation efter myn-
dighetens anvisningar och sedan hyra lokalerna. 
 
I och med att kommunen avser att gå i borgen för föreningens bolags förplik-
telser enligt hyresavtalet mellan bolaget och Coop Fastigheter finns en risk 
att någon skulle vilja pröva tolkningen att kommunens säkerhet innebär att 
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kommunen anses vara den som indirekt hyr lokaler. Utgången av en sådan 
prövning kan i dagsläget inte med säkerhet bedömmas. Det kan dock konsta-
teras att kommunen inte direkt varit inblandad i den lösning som föreningen 
och Coop Fastigheter kommit fram till avseende det av parterna presenterade 
projektet och hyresöverenskommelsen. Det förhållandet talar för att kommu-
nen inte ska ses som en upphandlade myndighet i detta ärende.   
 
Men konsekvensen av en tolkning där kommunen upphandlingsrättsligt ses 
som hyresgäst, om än indirekt, skulle innebära att ärendet anses vara en ny-
produktion av kommunala verksamhetslokaler, vilka skulle ha handlats upp i 
konkurrens.  
 
Som redovisats ovan har kultur- och fritidsnämnden ställt sig positiva till att 
ge föreningen ett årligt anläggningsbidrag på 500 000 kronor. Från kommun-
ledningsförvaltningens sida anses det som rimligt att kommunen i detta 
sammanhang ställer stora krav på föreningen och dess verksamhet. Ett sådant 
krav bör vara att föreningens ungdomsverksamhet garanteras en viss andel 
av tillgängligt bankapacitet. Därutöver bör krav även ställas på att föreningen 
ska ha en målsättning om att det blir en inriktning på verksamheten som syf-
tar till en jämn fördelning av insatserna mellan pojkar och flickor.  
 
I övrigt kan konstateras att avvecklingen av tennisanläggningen på Pelletäp-
pan och föreningens frånträde från arrendet, möjliggör för kommunen att an-
vända marken för annat ändamål. En översiktlig bedömning är att kommu-
nen kan få tillbaka en stor del av det nedskrivna beloppet i form av överskott 
i en framtida exploatering. Kostnaderna för rivning och iordningställande av 
marken bör därför belasta kommande exploatering. Det är angeläget att 
kommunen har en ambition att snarast påbörja en exploatering av det aktu-
ella markområdet som nu frigörs.  
 
Slutsatser 
Med hänsyn till vad som redovisats ovan konstaterar kommunledningsför-
valtningen att om kommunen önskar medverka till att en ny tennisanlägg-
ning kommer till stånd som ska ersätta den tidigare anläggningen vid Pel-
letäppan bör kommunen i detta läge gå vidare i enlighet med föreningens 
framställan. Det finns som beskrivet flera olika risker med ärendet. Dessa 
behöver bli föremål för noggranna poliska överväganden inför ärendets slut-
behandling.  
 
Ett krav från kommunens sida bör dock vara att såväl föreningens som bola-
gets verksamhet ska löpande granskas av en auktoriserad revisor som också 
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har skyldighet att rapportera till kommunen kring de iakttagelser som gjorts i 
samband med revisionen. Kommunen bör dessutom i samband med borgens-
tecknandet informera sig om läget kring de aktuella bidragen för att bedöma 
risken för en försämring av de aktuella kalkylerna. Vidare bör kultur- och fri-
tidsförvaltningen i samband med kommande anläggningsbidrag ställa krav 
på föreningen som garanterar att ungdomsverksamheten tillhandahålls en 
rimlig del av bankapaciteten och en jämn könsfördelning av verksamheten. 
Därutöver bör förvaltningen löpande följa föreningens ekonomi för att se hur 
verksamheten utvecklar sig. 
 
 
 
 
Mattias Jansson 
Kommundirektör   Niclas Johansson 
    Ekonomichef 
 
 
Bilagor 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 maj 2014, § 52.  
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse om Tumba Tennis och an-
läggningsbidrag, 2014-11-23 
Tumba Tennisklubbs skrivelse samt ansökan om stöd, 2014-03-31 
Hyreskontrakt XXXXXX-10020-160701 mellan Tennis och Paddel i Tumba 
Förvaltning AB samt Coop Fastigheter AB, 2014-08-06 
Kommunstyrelsens beslut den 8 oktober 2012, § 180 
PM Vägval för tennisen, 2012-04-18 
Särskild skrivelse avseende samarbetsavtal mellan Botkyrka kommun och 
Tumba Tennis, 2014-12-18 
Samarbetsavtal mellan Botkyrka kommun och Tumba Tennisklubb, 2014-
12-18 
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§ 180 
Tumba tennisklubb och tennisanläggningen Pelletäppan 
(KS/2012:417) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hantera den uppkomna situationen i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-09-26. 
 
Sammanfattning 
Stängningen av anläggningen Pelletäppan har inneburit att Tumba ten-
nisklubb har tappat merparten av sina intäkter. Det innebär att föreningen 
för närvarande inte kan fullfölja de åtaganden man har gentemot banken och 
kommunen. 
 
Med anledning av den uppkomna situationen finns det ett behov av att få ett 
beslut kring den fortsatta hanteringen av frågan från kommunens sida. An-
ledningen till detta är i första hand att följande frågor behöver klarläggas: 
 

1) Hantering av kommunens fordran och det lån som kommunen gått i 
borgen för. 

2) Vem ska ta ansvar för den aktuella tennishallen? 
3) Hur ska kommunen eventuellt medverka till att föreningen ska 

kunna fortsätta att bedriva tennisverksamhet? 
 

Kommunledningsförvaltningen har följande förslag till fortsatt hantering av 
situationen:  
 

1) I avvaktan på att förutsättningarna för föreningens fortsatta tennis-
verksamhet på anläggningen vid Pelletäppan klargörs ska kommu-
nen varken driva några krav på föreningen eller skriva av den ford-
ran som uppstått med anledning av att borgensåtaganden fullföljs. 

2) Vi bör på liknande sätt hantera den fordran kommunen har på före-
ningen för det lån som kommunen lämnat. 

3) Kommunen bör skyndsamt ha en dialog med föreningen kring lö-
pande kostnader för anläggningen som t.ex. försäkringskostnader. 
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4) Kommunen och föreningen ska gemensamt se på möjligheterna att 
skapa förutsättningar för fortsatt tennisverksamhet på i första hand 
nuvarande anläggning på Pelletäppan.  

5) Frågan om kommunens fordran på föreningen kopplat till nuvarande 
anläggning bör diskuteras i samband med en eventuell ny anlägg-
ning utifrån föreningens ekonomiska förutsättningar. 

 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2012-09-26.  
 
Särskilt yttrande 
Yngve R K Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 
_____   
 
Expedieras till: 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Ekonomichef Niclas Johansson, kommunledningsförvaltningen 
- Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen 
- Ekonomiassistent Suzana Milosavljevic, kommunledningsförvaltningen 
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Referens Mottagare 
Oscar Arnell  
 
 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 

Samarbetsavtal mellan Botkyrka kommun och Tumba  
Tennisklubb 
 
Mot bakgrund av ärendet om kommunal borgen till Tennis och Paddel i 
Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande av lån och avskrivning av 
fordran till Tumba Tennisklubb bereder kultur- och fritidsförvaltningen, 
med stöd av kommunledningsförvaltningen, ett särskilt samarbetsavtal mel-
lan kommunen och föreningen. Syftet med avtalet är att svara mot uppdraget 
att följa verksamheten inom föreningen och dess bolag samt att ställa krav i 
enlighet med de intentioner och inriktningar som redovisas i ärendet.  

 
Genom avtalet tydliggörs respektive parts åtaganden. I avtalet sätts även 
villkor för information och transparens mellan parterna. Avtalet sätter även 
en hembudsskyldighet samt krav på vederlagsfri aktieöverlåtelse vid befarat 
obestånd.  
 
Samarbetsavtalet lämnas kommunstyrelsen för godkännande avseende avta-
lets inriktning i de delar som ligger inom kommunstyrelsens verksamhetsan-
svar enligt kommunfullmäktiges beslut. Avtalet ska för sin giltighet även 
godkännas av kultur- och fritidsnämnden som har att ställa krav på före-
ningens och dess verksamhet i enlighet med intentionerna och inriktningar-
na i detta ärende.  

 
 
 
Oscar Arnell 
Kanslichef 
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Mellan å ena sidan Botkyrka kommun, 212000-2882, med adress 147 85 TUMBA (nedan 
”kommunen”), och å andra sidan Tumba Tennisklubb, 812800-9654, med adress c/o 
Kubicska, Broängsvägen 15, 147 32 TUMBA (nedan ”Tumba TK”), har denna dag träffats 
nedanstående samarbetsavtal (nedan ”Avtalet”). 

 
1 BAKGRUND 

1.1  Kommunen har under en längre tid fört en dialog med Tumba TK om föreningens 
anläggningsbehov. Under perioden 2008-2011 var dialogen inriktad på att söka 
samarbete kring en renovering av tennisanläggningen på den s.k. ”Pelletäppan”.  

1.2 År 2012 genomförde en extern part en besiktning av tennisanläggningen. 
Besiktningen visade på så omfattande brister beträffande säkerhet och arbetsmiljö att 
kommunen, i samråd med Tumba TK, beslutade att anläggningen skulle stängas för 
all verksamhet från och med den 1 juni 2012. 

1.3 Tumba TK har sedan stängningen av tennisanläggningen på Pelletäppan bedrivit 
tennisverksamhet i begränsad omfattning i alternativa lokaler. Samtidigt har 
föreningen fört en dialog med KF fastigheter AB (nedan ”KFF”) kring en etablering 
av en ny tennishall ovanpå en planerad Coop-butik i Tumba.  

1.4 Mot bakgrund av nämnda förhållanden har Tumba TK gjort en framställan till 
kommunen och sökt olika former av ekonomiskt stöd för planerad etablering av den 
nya tennisanläggningen.  

1.5 Föreningen har betonat att förutsättningen för en etablering av en ny tennishall, 
ovanpå den planerade Coop-butiken, är dels att kommunen ger ett årligt driftbidrag 
till Tumba TK, dels att kommunen går i borgen för ett lån på enmiljon (1 000 000) kr, 
dels och att kommunen lämnar en hyresgaranti till KFF, till förmån för ett av Tumba 
TK helägt aktiebolag (nedan ”Bolaget”) som kommer att hyra den planerade 
tennisanläggningen.  

1.6 Vidare begär Tumba TK att kommunen skriver av de fordringar som härrör från 
parternas förutvarande avtalsrelation och engagemang kring anläggningen på 
Pelletäppan samt att kommunen åtar sig att riva tennishallen och återställa marken där 
den gamla tennisanläggningen var belägen.  

1.7 På de villkor som framgår av denna överenskommelse (Avtalet) har kommunen ställt 
sig positiv till Tumba TK:s begäran om stöd från kommunen.  

2 TUMBA TK:S ÅTAGANDE 

2.1 Tumba TK skall:  

a) säkerställa att den verksamhet som föreningen bedriver i huvudsak riktar sig till 
barn- och ungdomar; 

b) aktivt och reellt verka för att tennisanläggningen i Tumba blir känd i samtliga 
kommundelar inom Botkyrka kommun;  
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c) informera Botkyrkaborna om att den nya tennisanläggningen är till för samtliga 
kommuninvånare; 

d) aktivt och reellt arbeta för att såväl Tumba TK:s medlemmar som besökare till den 
nya tennisanläggningen speglar befolkningens sammansättning i Botkyrka 
kommunen; 

e) tillse Bolagets organisation är utformad så att de ekonomiska förhållandena i 
Bolaget kan granskas och kontrolleras på ett betryggande sätt av Tumba TK och 
kommunen; 

f) fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation i syfte att aktivt utöva ägarens 
och styreslens vårdnadsplikt över Bolaget;  

g) i egenskap av Bolagets ägare välja in av kommunen föreslagen representant i 
Bolagets styrelse, så att kommunen – vid varje given tidpunkt – finns 
representerad i Bolagets styrelse.  

3 KOMMUNENS ÅTAGANDE 

3.1 Mot rätta fullgörandet av Tumba TK:s åtaganden, utfäster sig kommunen: 

i. att gå i borgen för hyresavtal mellan KFF och Bolaget under maximalt femton 
(15) år, varvid kommunens borgensåtagande proportionellt ska minskas/fasas 
ut under avtalad hyrestid, vilket innebär att åtagandet upphör vid utgången 
hyrestid och före eventuella förlängningar av hyresförhållandet; 

ii. att lämna ett driftbidrag till Tumba TK på femhundratusen (500 000) kr/år, 
med förbehåll för att bidraget kommer att prövas år för år efter ansökan (på 
årlig basis) från Tumba TK; 

iii. att gå i borgen för ett banklån till Tumba TK på enmiljon (1 000 000) kr; 

iv. att avskriva de fordringar på Tumba TK som emanerar från föreningens 
engagemang på Pelletäppan; samt  

v. att riva tennisanläggningen på Pelletäppan och återställa marken där den 
gamla anläggningen var belägen. 

3.2 I samband med att Botkyrka kommun går i borgen för hyresavtalet mellan KFF och 
Bolaget, ska nedanstående avtal tecknas mellan kommunen och Tumba TK, för att 
säkerställa tennisverksamhetens långsiktiga bärkraft.  

4 HEMBUD 

4.1 För det fall att Tumba TK beslutar sig för att sälja eller på annat sätt avhända sig 
aktier i bolaget, utfäster sig Tumba TK att inte överlåta aktier till tredje man utan att 
kommunen först har erbjudits att förvärva aktierna på marknadsmässiga villkor.  

4.2 Godtas inte Tumba TK:s erbjudande och/eller kan parterna inte enas om 
köpevillkoren, äger Tumba TK rätt att överlåta aktierna till tredje man på de villkor 
som kommunen först har erbjudits.  
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4.3 Om tredje man och Tumba TK enas om andra villkor än de som kommunen avböjt (se 
punkten 4.1 ovan), ska kommunen erbjudas att förvärva aktierna på de nya villkoren 
innan aktierna avyttras till tredje man.   

4.4 Hembud enligt vad som ovan anges antas genom att kommunen, inom tre (3) månader 
från den dag då hembudet skedde, skriftligen anmäler till Tumba TK att kommunen 
beslutat att förvärva de hembjudna aktierna på erbjudna villkor. 

4.5 Hembudet upphör att gälla om inte Tumba TK:s anbud antas inom föreskriven tid. 

5 BEFARAT OBESTÅND  

5.1 Befarar Tumba Tennis att verksamheten i Bolaget går med förlust och/eller finns det 
anledning att anta att mer än hälften av det egna bundna kapitalet är förbrukat, ska 
Tumba TK erbjuda kommunen att vederlagsfritt överta aktierna i bolaget i samband 
med att kontrollbalansräkning upprättas.  

6 ÖVERLÅTELSE 

6.1 Tumba TK får inte utan kommunens skriftliga samtycke, helt eller delvis, överlåta 
Avtalet och/eller förpliktelse enligt Avtalet eller annars sätta annan i sitt ställe.  

7 FORCE MAJEURE 

7.1 Vardera part fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av Avtalet och från 
skyldighet att erlägga skadestånd om parts åtaganden inte alls eller endast till 
onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, arbetsinställelse, 
blockad, eldsvåda, explosion, ingrepp av offentlig myndighet eller annan härmed 
jämförlig händelse som part inte råder över och inte heller kunnat förutse. 

8 MEDDELANDEN 

8.1 Reklamation och andra meddelanden skall ske genom bud eller rekommenderat brev 
till parternas i ingressen angivna eller senare ändrade adresser. 

8.2 Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: 

(a) Om avlämnat med bud: vid överlämnandet 

(b) Om avsänt med rekommenderat brev: två (2) dagar efter avlämnande för 
 postbefordran. 

8.3 Adressändring skall meddelas part i enlighet med vad som föreskrivs i denna 
bestämmelse. 

9 RUBRIKER 

9.1 Indelningen av Avtalet i olika avsnitt och åsättande av rubriker skall inte påverka 
Avtalets tolkning. 

10 ÄNDRINGAR 
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10.1 Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftligen 
avfattade och undertecknade av respektive part. 

11 FULLSTÄNDIG REGLERING  

11.1 Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla 
skriftliga och/eller muntliga åtaganden samt utfästelser som föregått Avtalet ersätts av 
innehållet i detta Avtal. 

12 BESTÄMMELSES OGILTIGHET 

12.1 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte 
innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt, utan i den mån ogiltigheten väsentligen 
påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, ska avtalet jämkas i skälig 
omfattning. 

13 GILTIGHET 

13.1 Detta Avtals giltighet och ikraftträdande är villkorat av att kommunens 
kommunfullmäktige, före den 28 februari 2015, godkänner Avtalet genom beslut som 
senare vinner laga kraft. 

14 TVISTER 

14.1 Tvister avseende tillämpningen av Avtalet som inte kan lösas vid förhandlingar 
mellan parterna skall avgöras av allmän domstol. 

 

Av detta Avtal har två (2) originalexemplar upprättats och utväxlats mellan parterna. 

 

Botkyrka den _____________ 2014  Botkyrka den _____________ 2014 

BOTKYRKA KOMMUN  TUMBA TENNIS 

 

____________________________  ____________________________ 

[ Namn ]    [ Namn ] 
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