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Besvär över Kommunstyrelsens beslut 2009-A7-fi att avslå återremittering av ärende Dnr 328-

2253 DA 08, 328 -7 8 I 2009, 328 -208 12009 rö rande fortsatt verksamh et fiir Aspud d sbad et

Undertecknande bestrider kommunstyrelsens slutliga beslut att inte vidta ytterligare utredning eller åtgärd

rörande Aspuddsbadets framtida verksamhet.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har hindrat utredning av den fortsatta driften av Aspuddsbadet. I samband med detta

besh:t under!ät kommunstyrclsen att redovisa tillgängliga handlingar fran Aspuddens Badhuslorening vid

styrelsemötet och har därigenom hindrat en saklig prövning av ärendet. Därutöver har kommunstyrelsen

grundat sitt beslut på uppgifter som varit missledande el1er oriktiga.

Kommunen har genom sin bristfiilliga handläggning av ärendet framkallat en situation som inneburit att

enskilda kommunmedlemmar mi s s gyrnats otillb örli gt.

Kommunstyrelsen har därmed överträtt sin befoganhet att besluta i ärendet då denna utgör en fråga som

kommunstyrelsen saknar beslutanderätt i. Beslutet har genom sin utgång kommit att utgöra slutligt beslut och

inte av beredande art. Sådant beslut skall avgöras i kommunfullmäktige. Borgarrådet Madeleine Sjöstedt

uppmanar idrotts- och exploateringsnämnderna att undersöka möjligheterna till en lösning. Detta uttalande

framgår dock inte av beslutsformuleringen och beslutet saknar den utredning som borganådet Sjöstedt

efterlyser.

Grunden ftir överklagandet
Kommuner har i sin verksamhet att iaktta Kommunallagens bestämmelser jämte grundlag och

speciallagstiftning.

1. Kommunstyrelsen har genom att selektilt underlåta att beakla fakta i ärendet

framkallat en situation där kommuninnevånares angelägenheter avgörs på osakliga
och felaktiga grunder. Detta har även drabbat kommuninnevånare negativt. Därmed

har kommunstyrelsen brutit mot likställighetsprincipen 2kap.2 $ Kommunallagen.

2- Kommunstyrelsen har inte behandlat ärendet i enlighet med kommunalrättslig god

sed och allmän objektivitetsprincip. Kommunstyrelsen har genom sin handläggning

utövat illojal malctanvändning då man desinformerat styrelsen rörande

omständigheterna i drendet och utelämnat handlingar av betydelse lor ärendets

avgörande (se bilaga 1 och 2). Därmed har kommunstyrelsan överskridit sin

kompetens.

3. Kommunstyrelsen har även genom att slutligt avgöra frågan omAspuddsbadet
överskridit sin kompetens då frågan är av principiell, strategisk och ekonomisk vikt
som ankommer kommunfullmäktige att besluta om.

4. Kommunstyrelsen har otillbörligt gynnat sin egen konkurrerande verksamhet,

genom att låta badet forfalla trots de åtaganden som ar4alet innebar. Kommunen har

har brustit i sin vård- och undersökningsplikt enligt hyresavtalet genom att underlåta

att utöra löpande kontroll av fastighetens yttre och inre skick och därmed låta

fasti gheten forfalla till Aspuddar B adforanings ekonomi ska nackdel.

Likheten med originaiet besfrkes:
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Historik
Aspuddens Badhusforening tog över driften av Aspuddsbadet 1987, då kommunen lade ner sin verksamhet i
badet tre år tidigare. Anledningen till att kommunen inte ville driva badet var att man ansåg att

renoveringskostnaderna inte stod i proportion till antalet besökare. Badhusöreningen satsade både mycket
pengar och ideellt arbete på att ffi igång driften igen. Badet har sedan dess haft en fullt fungerande

verksamhet och fullbeläggning med stadigt ökande efterfrågan. Driften av badet har sedan övertagandet

skett i enlighet med de miljökrav som krdvs lor offentliga bad, dokumenterade provtagningar och

vattenanalyser har gjorts i laboratorium.

I kontrakiet mellan kommunen och Badhusloreningen står det att foreningen skall ansvara ör det yttre och

inre underhållet och att idrottsfiirvaltningen skall göra årliga protokoll efter lorda besiktningar av fastighetan.

Badhusforeningen har efterlevt de mycket höga kraven som skrevs in i kontraktet år 1985. Det inre och yttre

underhållet har kunnat skötas utan någon inblandning från kommunen och har hållit hög kvalitet. Kostnaden

ör det inre och yttre underhållet av Aspuddsbadet är avsevärt högre for att fastighetsägaren inte tagit sitt
fulla ansvar ör byggnadens renovering och upprustning. Om kommunen skulle tagit sitt fulla ansvar genom

att renovera badhuset langt innan den forsta utredningen är 2005 skulle kostnadema fiir Badhusfijreningens

verksamhet blivit väsantligt lägre med möjlighet till återinvestering i fastigheten. Därmed har
kommuninnevånama och brukarna av badhuset missgynnats genom att kostnadema tillåtits skjuta i höjden.

I samband med en begäran är 2005 från Badhusöreningen om att få omfiirhandla kontraktet påtalades från
Badhusforeningens sida att fastigheten behövde renoveras. Då forvaltningen inte besök1 badet sedan

Badhusöreningen överlog driften så skickades den ansvarige lor fastigheten ut fiir att kontrollera statusen på

badet. Vid besöket bestämdes att besked skulle lämnas om vad som behövdes göras med avseende på det
yttre underhållet.

Istället ör ett besked om åtgärder från örvaltningen år 2005 fick loreningen svaret att det skulle göras en

kostnadsutredning. När Badhusforeningen inte fick något svar om konkreta åtgärder från forvaltningen togs

en ny kontakt med samma ftirfrågan om omörhandling av kontraklet. Svaret från örvaltningen var återigen

att det skall göras en kostnadsutredning.

Någon utredning lämnades aldrig till Badhusforeningen. Istället påbörjades en ny utredning är 20A7 av

kommunftirvaltningen.

Innan den nya utredningen hann bli klar hittar Badhusforeningen en utredning av kommunen från år 2005 på

internet. Av utredning framgår det att renoveringen av badet skulle kosta 5 miljoner kronor. Utredningen
loreslogs att kostnaden skulle finansieras genom en hyra från Badhusforeningen på 550000 kronor/ år. Denna

utredning hade varken politiker eller Badhusforeningen tagit del av. Utredningen hittades av en ren slump av

Badhusforeningen.

X ZOOI kom den andra utredning. I utredning fastslogs att renoveringen av badet skulle kosta 8 miljoner
kronor. I utredningen fanns inget forslag om någon finansiering via hyresintäkter. Denna utredningen

användes sedan som beslutsunderlag i idrottsnämnden. Det är oklart på vilka grunder kostnadema for
renoveriagen hade ökat med tre miljoner kronor från år 2005.

Inftjr beslutet i idrottsnämnden bjöd Badhusloreningen in samtliga ledamöter flor att på plats se vad det var
man skulle besluta om. Endast ledamöter från tre partier valde att besöka badet och lyssna på

Badhusforeningens argument flor en renovering. Idrottsnämnden beslutade trots Badhusforeningens

blomstrande verksamhet och fulla beläggning att säga upp avtalet med Badhusöreningen lor avflyttning 31

december 2008.

Badhusöreningen överklagade uppsägningen i hyresnämnden vilket gav resultatet att avflyttning sköts fram
en månad till den 31 januari 2009. Efter påtryckningar från Badhusforeningen giordes en tredje utredning av

iclrottsforvaltningen våren 2009. I den tredje utredningen uppskattades kostnadema ör renoveringen till 14

miljoner kronor. Det foreslogs i denna utredning att renoveringen skulle kunna finansieras genom an årshyra
pä 7,2 - 1,4 miljoner. Badhusloreningen har endast deltagit i tredje senaste utredningen daterad 16 mars

2009, och då enbart vid behovsinventeringen. Det är oklart även denna gång på vilka grunder kostnaderna

for renoveringen av badhuset hade ökat nio miljoner kronor på fyra år sedan utredningen 2005 och sex



miljoner sedan utredningen 2007.

Under de olika turema i detta ärende har Badhusloreningen vid möten med stadsrådssekreterare och
tjänstemän inom fiirvaltningen presenterat id6er och lorslag till lösningar, affårsplaner och ritningar. Lrget av
det framlagda materialet fanns med i det beslutsunderlag som lades fram infiir idrottsnämnden. Efter tredje
utredningen gavs Badloreningen mcijlighet att inkomma med yttrande (se bilaga 2). Yttrandet har dock inte
bifogats handlingarna i kommunstyrelsen.

Kommunens handläggning och underlag till egna ledamoter och andra intressenter ger skenet av att
renoveringsbehovet av badhuset uppkommit genom Badhusfijreningens bristande underhåll av fastigheten.
Kommunen framställer sig som friskriven från allt ansvar for skicket av badhuset både som fastighetsägare
och som ar4alspart i hyresflorhållandet. Detta är felaktigt. Kommunen har haft ett långtgående ansvar fiir
reparation och upprustning av badet. Enligt avtalet åligger det Badhusloraningen endast löpande det inre och
yttre underhållet. Renovering och upprustning av badet är helt fastighetsägarens ansvar enligt
fastighetsavtalet. Badhusforeningen har fiiretagit nödvändiga åtgärder under hyrestidur.

Kommunen har ansvar fiir att genomföra renovering av badhuset i de delar som inte utgör löpande vård av
skicket samt har även ansvar ltir att årligen ölja upp upprustningsbehov. I dessa delar har kommunen brutit
mot villkoren i hyresal'talet, något som ilte alls framgår av kommunens egna underlag.



Av avgörande betydelse för behandlingen i kommunstyrelsen är
o Att affårsplanen fran Aspuddens Badforening utelämnats i handlingarna trots att denna iämnats till

a

a

a

kommuns tjänstemän vid två separata tillfiillen
Att all korrespondens utelämnats i handlingama till kommunstyrelsen
Att de tidigare utredningarna och historiken inte redovisats styrelsen

Att renoveringskostnaden enligt den tredje utredningen kan bli lägre och ett det finns en prutmån om
3 miljoner kronor på summan (framfort muntligen av konsulten i möte med kommunen och

Badhusforeningen) vilket inte framgått av underlagen

Att Tyresö Gymnasium uttryckt sig positiva till att åta sig renoveringen av badet inte tagits med i
handlingarna vilket skulle få ner renoveringskostnaden

Kommunstyrel sens beslut bör såled es undanröj as.

Aspudden den 14 juli 2009



Bilagor

1. Äffärsplan

2. Yttrande till förvaltningens utredning från Aspuddens Badhusfiirening

3. Ilyresal"tal

4. Skrivelse från Aspuddens Badhusftirening av den 7 juni 2009

5. Sammanställning av avsiktsförklaringar från brukare

6. Skrivelse "Aspuddsbadets betydelse" av den 31 januari 2009


