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Lån till Backa Säteri IF
Ärendet
Den nybildade ideella föreningen Backa Säteri IF arbetar för att ta över golfbanan
i Nödinge från en kommersiell aktör. Föreningen har tidigare drivits som ett bolag
där golfspelarna varit andelsägare.
Noggrann analys av det ekonomiska läget visar att föreningen behöver ett mindre
lån inledningsvis under tiden som verksamheten kommer igång. Beloppet uppgår
till 200 tkr vardera under åren 2016 och 2017. Under 2018 behövs ett lån på 100
tkr.
Ale kommun ger i normalfallet inga lån eller borgensåtaganden till föreningar eller
andra aktörer. I detta fall har golfbanan en särskild betydelse för identiteten i
Nödinge. Golfbanan är en del av identiteten som byggts upp när området runt
Backa etablerats. Denna identitet kommer att vara en viktig del av den attraktiva
småstaden som skapas när nybyggnationen och kompletteringen startar som på
sikt innebär att Nödinge skall växa till dubbla antalet invånare till 2030.
Beslutsunderlag













Tjänsteutlåtande, 2016-02-22
Ansökan från Backa Säteri IF om ekonomisk stöttning från Ale kommun,
2016-02-17
Budget version 1, 2016-02-17
Budget version 2, 2016-02-22
Backa Säteri IF- protokoll konstituerande möte 2015-01-11, 2016-02-27
Backa Säteri IF - Verksamhetsberättelse 2015, 2016-02-22
Backa Säteri IF - styrelse, 2016-02-17
Backa Säteri IF - medlemstillströmning till 2016-02-21, 2016-02-22
Backa Säteri IF - medlemstillströmning till 2016-02-07, 2016-02-17
Förslag till arrendeavtal 2016-02-12, 2016-02-22
Backa Säteri IF - presentation till politiker, 2016-02-17
Backa Säteri IF - organisation, 2016-02-17

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna ett lån
till Backa Säteri IF om sammanlagt 500 tkr att utbetalas under tre år.

Justerandes sign.
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Jäv
Maj Holmström (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag.
Mikael Berglund (M) och Åke Niklasson (C) tillstyrker Robert Janssons yrkande.
Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att lånet utbetalas från det egna kapitalet.
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att lånet till Backa Säteri IF utbetalas under förutsättning att ett erforderligt antal
betalande medlemmar uppnåtts per 2016-03-31.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels sina egna tre yrkanden och dels på Robert
Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sina
egna tre yrkanden.
Omröstning begärs.
Ordförande framställer följande omröstningsproposition, vilken godkänns av
kommunstyrelsen.
Ja-röst för bifall till Paula Örns yrkanden.
Nej-röst för bifall till Robert Janssons yrkande.
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för bifall till Paula Örns yrkanden mot 6 nej-röster för bifall till
Robert Janssons yrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Paula Örns
yrkanden med stöd av 6 kap 28 § jämförd med 5 kap 44 § kommunallagen om
ordförandens utslagsröst vid lika röstetal.
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Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja

Paula Örn (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Christina Oskarsson (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Sonny Landerberg (MP)

X

Nej

Jennifer Zetterman (V)

—

Mikael Berglund (M)

X

Dan Björk (M)

X

Carina Zito Averstedt (M)

X

Ina Näsmark (FiA)

X

Åke Niklasson (C)

X

Monica Samuelsson (S)

X

Robert Jansson (SD)
Summa

Avstår

X
6

6

0

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna ett lån
till Backa Säteri IF om sammanlagt 500 tkr att utbetalas under tre år.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lånet utbetalas från
det egna kapitalet.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lånet till Backa
Säteri IF utbetalas under förutsättning att ett erforderligt antal betalande
medlemmar uppnåtts per 2016-03-31.
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Deltagande i beslut
Jennifer Zetterman (V) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att hon inte deltar
i beslutet.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M), Ina Näsmark
(FiA) och Åke Niklasson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med följande
motivering:
Jag reserverar mig mot beslutet att bevilja lån till Backa Säteri IF med
motiveringen att det inte är rimligt att kommunen lånar ut pengar till en
verksamhet som inte lyckats gå med överskott på flera år. Dessutom finns inte
några som helst säkerheter eller garantier för kommunens pengar. Med de
underlag som presenterats så pass sent kan vi inte ställa oss bakom ett sådant
förslag.
Protokollsanteckning
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M), Ina Näsmark
(FiA) och Åke Niklasson (C) lämnar följande protokollsanteckning:
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
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