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Skriftlig reservation rörande Arrendeavtal för
båtklubbar
Sverigedemokraterna i Tyresö yrkade redan vid kommunstyrelsen 2018-12-04 på avslag
rörande arrendeavtal för båtklubbar när det första ärendet i en serie av uppdaterade
arrendeavtal för båtklubbarna i Tyresö kommun. Sedan dess har vi kontinuerligt yrkat
avslag på dessa förändringar som innebär stor negativ påverkan på båtklubbarnas och
deras medlemmar ekonomi.
Sverigedemokraterna anser främst att de föreslagna kostnaderna per båtplats är satt många
gånger långt över nuvarande nivå något som påverkar de enskilda båtägarna på ett allt för
kostsamt sätt. Vi har förvisso förståelse för att man behöver höja avgifterna på sikt men
samtidigt behöver man se till de enskildas möjligheter att bekosta sådana ökade kostnader.
Att äga båt i vår skärgård är en möjlighet för många även de med sämre ekonomi att ta del
av den rekreation som vår underbara skärgårdsnatur ger. Därför anser vi det viktigt att
hålla ned kostnaderna så mycket som möjligt så att fler har möjlighet ta del av skärgården.
Ett minskat antal människor i vår skärgård riskerar på sikt att försämra förutsättningarna
för de fasta skärgårdsbor som livnär sig på skärgårdsturismen.
Det måste också vägas in i underlagen för denna typ av beslut att det handlar om ideella
båtklubbar och inte om kommersiella marinor. Ideella båtklubbar bygger sin verksamhet
på att de enskilda medlemmarna lägger ner frivilliga insatser i sin båtklubb för att
kostnaderna ska hållas nere. Detta då många av klubbarnas medlemmar inte är
kapitalstarka individer (som oftast väljer att ha sina avsevärt dyrare båtar på kommersiella
marinor med fullservice) utan människor med både mindre båtar och mindre ekonomiska
resurser.
De politiska partierna har nyligen även kunnat ta del av ett utredningsmaterial från Båtrådet
(Samarbetsorgan för båtklubbar och bryggföreningar i Tyresö) som tydligt visar på att Tyresö
kommun brustit avsevärt i hanteringen framtagandet av nya arrendeavtal för Tyresö kommun. En av
de mer påtagliga detaljerna är att kommunen i stort sett helt missat samrådet med båtklubbarna och att
trots begäran om förhandlingar och under tiden dra tillbaka avgiftsförändringarna har så inte
hörsammats.

Vidare har det för oss nu blivit klart och tydligt att kommunen både bryter mot självkostnadsprincipen
samt att vi ställer oss mycket frågande till varför en arrendator av kommunens mark/vatten ska
belastas med gatukostnadsavgifter. Som arrendator betalar man redan en avgift/hyra till kommunen för
att få nyttja det som ingår i arrendet. Utöver detta så kräver kommunen arrendatorn och inte
mark/vattenägaren på gatukostnader i samband med ombyggnationer eller förändringar av gator,
allmänna platser mm i området där båtklubben arrenderar. Detta måste upphöra omgående och
självklart borde de båtklubbar som redan belastats med gatukostnader få dessa återbetalade.
Därför har Sverigedemokraterna återigen valt att yrka avslag på dessa nya arrendeavtal som inte är
realistiskt satta avseende kostnadsläget. Att Tyresö kommun har något av länets absolut högsta
kostnader på sina arrendeavtal för ideella båtklubbar är inget annat än en påtaglig ryktes förlust för
Tyresö kommun och dess båtliv.
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