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Svar på motion nr I4/20I9 från Hans Hellberg (RP) - Förändra
ägardirektiven för Armada

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Avslå motion nr 14/2019 med hänvisning till att den yrkade åtgärden bedöms
medföra merkostnader för skattebetalarna utan att några fördelar kunnat
påvisas.

Särskilt yttrande

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande

Vi ser det som problematiskt att Armada låter bygga anläggningar som tas över
av kommersiella aktörer. Att Armada ska förvalta idrottsanläggningar är också
knepigt. Det finns ingen kompetens för det, den måste man i så fall tillföras.

Lånen i Armada-koncemen är stora. Med den vinstmarginal som finns skulle

räntehöjningar kunna leda till stora problem för bolaget. Vi tror dock inte att

”inlåsnjng” i enbart kommunala angelägenheter gör situationen bättre. Att ha
frihet att agera på marknaden innebär också fördelar. Vi vill fästa

uppmärksamhet på att nästan alla högtiskprojekt beordras av ägaren, inte av
Armada, som t ex multihallen. Försäljningar kan minska risker men Armada
lever ganska nära marginalen. Vi ställer oss bakom att motionen avslås då vi

inte tycker begränsning är rätt Väg. Vi ser snarare behov av att ta fram en
strategi för att göra bolaget långsiktigt hållbart. En uppgift för både ägare och
bolag.

Ann-Christine Furustxand (8)

Roger Johansson (RP) lämnar ett särskilt yttrande

Jag yrkar bifall till motionen.

Roger Johansson (RP)

Sammanfattning

Hans Hellberg (RP) har i en motion föreslagit att Armada AB i fortsättningen

enbart ska förvalta och bygga lokaler som tillhör kommunens verksamheter
samt bostäder och yrkar att som första åtgärd överföra idxottsanläggningari

kommunal ägo.

Forts.
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Forts. KS S 10:9

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-09-16, § 7:5.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020-09-07.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-04.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå

motion nr 14/2019 med hänvisning till att den yrkade åtgärden bedöms
medföra merkostnader för skattebetalarna utan att några fördelar kunnat
påvisas.

Roger Johansson (RP) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande eller enligt Roger Johanssons (RP) yrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.
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