
KOMMUNSTYRELSEN 

Tid: Måndagen den 28 september 2015, kl. 15.00 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Plats: Tekniska sammanträdesrummet, Torggatan l O - OBS Lokal! 

Ärende 

l. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Anläggningen Tingsrydtravet 

Ärendet justeras omedelbart vid sammanträdet. 

TinP"dol5.:09-23 

~son 
Ordförande 

Föredragande 
tjänsteman 

TM,DG 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, 
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 

Anteckningar 



1:.:'1 Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (20) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-21 

Justerare 

§ 292 

Anläggningen Tingsrydtravet 
Dm 2015/210 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

i enlighet med scenario 2b i tjänstemannautredningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger uppdrag till kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Jeansson att tillsammans med ekonomichef Daniel 
Gustafsson och VD för Tingsryds industristiftelse Thomas Mattsson att 

förhandla fram en affårsuppgörelse med konkursförvaltaren och bankema. 

Beskrivning av ärendet 

Tingvalla travsällskap gick i konkurs 2015-05-21. Konkursförvaltaren har 
kontakter med ett antal intresserade köpare av anläggningen. 

Vid arbetsutskottets sammanträde medverkar representanter från 

interimsstyrelsen för intresseföreningen för hästsportanläggningen; Anders 
Roos, Anders Gustafsson, Håkan Danielsson, Marie-Louise Rungegård. De 
informerar om den verksamhet som föreningen planerar att ha vid 
anläggningen oavsett vem som blir ägare till den. VD för Tingsryds 

industristiftelse Thomas Mattsson och ekonomichef Daniel Gustafsson 
presenterar en tjänstemannautredning med olika scenarier beroende på hur 
Tingsryds kommun välj er att agera. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från VD för Tingsryds industristiftelse Thomas Mattsson, 
ekonomichef Daniel Gustafsson och utvecklingschefEva Palmer, 
2015-09-21 
Kommunstyrelsen§ 126, 2015-05-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 231, 2015-06-15 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson 
Ekonomichef Daniel Gustafsson 
VD för Tingsryds industristiftelse 
Gruppledare för de partier som inte är representerade i arbetsutskottet 

l O tdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Anläggningen ~'TirogsrydTrave~" ~ konsekvensanalys 

Allmän bakgrund 

Investeringar 
ca 69 mkr varav ca 49 mkr offentliga medel ( 46 %kommun, 3 8 % EU, 16 % övrig 
offentlig) samt ca 20 mkr privat finansiering. 

Utöver kommunens investering i anläggningen har under åren olika former av bidrag 
lämnats till verksamheten, bl a via attraktivitetsprogrammet 

Anläggningen 
Utöver travtävlingar för stortrav och ponnytrav, har anläggningen under senare år 
använts för ridtävlingar för olika discipliner, träning, barn- och ungdomsverksamhet i 
form av bl a ponnytravsko la, Konga Mud Drivers tränings- och tävlingsverksamhet, 
Monster Race med flera tusen besökare, veteranbilsmarknad, rallydepå mm. 

På anläggningen finns följande faciliteter: 
o Milebana för trav 1609 m (enda milebanan i norra Europa) 
., Ponnytravbana 800 m 
o Islandsoval 
o Ridbanor för hoppning, dressyr, western mm 
o Restaurangbyggnad med omklädningsrum mm 
o Handikappanpassat utbildningsstall 
o stallbyggnader med uteboxar för 98 hästar 
o Spolspilta 
" Förrådsbyggnad 
o Kontorsbyggnad med konferens/utbilningsfaciliteter, inklusive inredning 
o Veterinärklinik 
o Måldomartorn 
o "Korvbod" och "toto-bodar" 
o Toalettbyggnad med förråd 
G Diverse maskiner för underhåll av banorna, traktor etc 
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. Konsekvensanalys 

Konsekvensanalysen nedan utgår från anläggningen TingsrydTravet, oaktat 
hittillsvarande eller framtida verksamhet. Således refererar analysen till anläggningen 
och inte till det i dagligt tal ofta använda begreppet "travbanan" eller 
trav baneverksamheten. 
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Analysen redovisar ett antal möjliga scenarier, belysta ur ett ekonomiskt perspektiv men 
med hänsyn tagen även till bedömningar av mer politisk karaktär, avseende frågor som 
ansvar, trovärdighet och ursprungliga visioner. 

Koppling finns till Hållbar ekonomi/6. 6 Bästa nytta av gjorda investeringar (utredning 
pågår, fårdigställs hösten 2015, planerat beslut innan årsskiftet), vilken omfattar så väl 
anläggningen TingsrydTravet som Hästriket, AMB m fl satsningar. 

Bakgrund - Ekonomi 

I utgångspunkten har bankerna, Swedbank och Sparbanken Eken, förmånsrätt framför 
kommunen avseende fordran på konkursboet. Först därefter följer eventuellt övriga 
fordringar. 

Vid konkurstillfållet hade kommunen en fordran på Tingvalla Travsällskap avseende 
revers för överlåtelse av mark (inklusive markarbeten) när anläggningen byggdes. 
Summan var ursprungligen ca 14 mkr och kommunen har via avtal/beslut i fullmäktige 
åtagit sig att lämna driftbidrag till travsällskapet motsvarande amortering och ränta 
under 33 år. Detta innebär att kommunens kostnad för de 14 mkr har fördelats på 33 år, 
dvs. 0,424 mkr per år. Bidraget har enligt avtalet inte betalats ut till travsällskapet, utan 
har kvittats mot amortering/minskning av kommunens fordran i både kommunens och 
travsällskapets redovisning. Vid konkurstillfåll et återstod ca l O mkr av fordran mot 
travsällskapet, motsvarande ca 24 år driftbidrag. De1ma fordran består således av 
utgifter som kommunen redan betalat ut och som man, via avtal, åtagit sig att stå för 
genom kostnadsforing under kommande ca 24 år. Kommunen har panträtt i fastigheten 
för denna fordran, med förmånsrätt som ligger efter bankernas fordringar i konkursen. 

Därutöver har kommunen efter konkursen, infriat borgensåtagande om ca 2 mkr 
avseende travsällskapets lån för veterinärkliniken. Detta ställs som fordran mot 
travsällskapet i konkursen, dock utan förmånsrätt. Infriandet av borgensåtagandet 
minskar bankernas fordran i konkursen från ca 9 mkr till ca 7 mkr. 

Kommunens totala fordran i konkursen uppgår därmed till ca 12 mkr. Den del av 
kommunens fordran som inte täcks genom utdelning i konkursen innebär en 
engångskostnad som en konstaterad förlust för kommunen. I praktiken innebär detta att 
kostnaden, som enligt avtalet skulle uppstå med 0,424 mkr per år uneler de kommande 
24 åren, istället blir en engångskostnad där hela beloppet belastar 2015 års 
resultaträkning. 
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Scenario 1 - Extern försäljning 

Utgångspunkt för extern försälj'ning 
Om köpesumman överstiger 7 mkr minskas kommunens engångskostnad motsvarande 
den del som överstiger 7 mkr. Om köpesumman t ex uppgår till l O mkr blir kommunens 
engångskostnad 9 mkr istället for 12 mkr. 

Exempel A: 
Bud x mkr inkommer från privat aktör 

e Ingen direkt avsikt att upplåta anläggningen for externa evenemang 

Konsekvenser 
® Vid försäljning under 7 mkr får inte kommunen igen några pengar, all utdelning från 

konkursen går till bankerna, som har panträtt före kommunen. 
® Påverkar 2015 års resultat med ca -12 mkr. 
® Kommunen slipper årlig kostnad netto 0,424 mkr som finns budgeterade per år i 24 

år. 
e Politiskt ansvar och långsiktighet -Hur forhåller sig dagens politik till beslut fattade 

av tidigare politik 

Fördelar 
• Allt formellt ansvar för kommunen försvinner. 

Nackdelar/Risk 
e Innebär -12 mkr i 2015 års resultat 
e Kommunen har ingen tillgång till eller kontroll över anläggningen. Ingen kontroll 

över den tätotisnära ytan. 
e Kommunen har alltid ett indirekt ansvar för offentliga medel som satts in i 

anläggningen. 

Exempel B 
" Gruppering/partnerskap bestående av lokalt förankrade ideella och privata aktörer 

köper anläggningen för x mkr. 
" Ekonomiska konsekvenser i kommunens redovisning blir samma som i Exempel A. 
" Grupperingen/pminerskapet äger anläggningen 
" Kommunen förväntas ställa upp med sponsring och bidrag motsvarande liknande 

verksamheter och andra arenor i kommunen. 

Konsekvenser 
Partnerskapet driver verksamhet där kommunen kan vara delaktig inom ramen för 
kommunala intressen, t ex säkra barn- och ungdomsverksamhet, att anläggningen är 
tillgänglig för lokala verksamheter och event mm 

Fördelar 
" Kommunen och Grupperingen/partnerskapet kan avtala om vissa delar av 

verksamhet och drift 

Nackdelar/Risk 
" Om pminerskapet spricker har kommunen fortfarande ett "moraliskt" ansvar för 

offentliga medel, egna och andras, som satsas i anläggningen 



Scenario 2 - Kommunen äger anläggningen 

Exempel A 

Ekonomi 
" Kommunen betalar bankerna x mkr beroende på förhandling och intresse från 

extema intressenter/inkomna bud, och blir dänned ägare till anläggningen. 
" Nyttjanderättsavtal tecknas med hyresgäst. 
" Köpesumman = anskaffningsvärde = anläggningstillgång hos kommunen 

(investering) 
" Förutsätter att hyresgäst/er betalar marknadsmässig hyra som minst täcker 

avskrivningar, ränta och eventuellt andra kostnader. 
" Kommunens resultaträkning, samma som i scenario l, dvs en engångskostnad om 

12 mkr som belastar 2015 års resultat. 

Fördelar 
" Kommunen har kontroll över anläggningen och dess långsiktiga underhåll och 

användning (skydd för gjord investering) 
" Kommunen kan bidra till och har möjlighet att påverka och driva anläggningens 

utveckling 
" Kan ställa krav på hyresgäst i enlighet med kommunens värdegrund 
• Kommunen (politiken) upplevs ta ansvar för samlad offentlig investering, dvs 

kommunen, EU, med flera offentliga aktörer. 
.. Kommunen säkrar marken for eventuellt andra framtida behov 

Nackdelar/Risk 
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.. Hyresgästs verksamhet havererat~ kommunen förlorar hyresinkomst och hittar ingen 
ny hyresgäst. 

Exempel B 
Industristiftelsen köper av kommunen 

Ekonomi 
Kommunen köper anläggningen i konkursen för x mkr och överlåter den sedan till 
Industristiftelsen till ett högre pris. Mellanskillnaden skapar en bokföringsmässig 
reavinst, som kan minska resultateffekten av nedskrivningen av kommunens fordran. 
Överlåtelsen måste ske 2015. Priset för överlåtelsen får ej överstiga marknadsvärde, i 
annat fall tvingas Industristiftelsen till nedskrivning. Marknadsvärdet styrs i första hand 
av möjlig hyresintäkt. 

Exempel: Kommunen köper anläggningen av konkursboet för x mkr (efter förhandling 
med bankerna). Industristiftelsen köper sedan anläggningen av kommunen för y mkr. 
Reavinsten hos kommunen blir (y-x) mkr, vilket minskar nettokostnaden för kommunen 
i 2015 års resultat med samma summa. Nettokostnaden i kommunens resultaträkning 
blir således 12 mkr minus reavinsten. 

Ovanstående resonemang förutsätter att Industristiftelsen har en årlig hyresintäkt från 
hyresgäst om ca l O % av Industristiftelsens anskaffningsvärde for anläggningen. 
Industristiftelsen använder del av hyresintäkten för att amortera på revers hos 
kommunen. Summa summarum: kommunen tar en del av kostnaden för 
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fordringsförlusten i konkursen som kostnad direkt, medan resterande del "återfås", via 
Industristiftelsens hyresintäkt, ytterst via hyresgästen. 

Konsekvenser 
Samma konsekvenser som exempel a ovan, allt annat lika. 

Fördelar 
" Industristiftelsens kapital kan användas för att återställa kommunens likvida medel 

avseende köpet av anläggningen i konkursen samt forbättra kommunens resultat för 
2015 jämfö1i med de andra scenarierna. 

" Kommunen säkrar marken för eventuellt framtida behov 

Nackdelar/Risk 
s Ökad risk för Industristiftelsen med en relativt osäker hyresgäst. 
o Fastighetsinnehavet ökar i industristiftelsen när beslut om att avveckla den finns. 

Scenario 3- Exekutiv auktion 

Kommunen eller bankerna godkänner inte de köpare eller bud som inkommit och 
kommunen köper inte själv anläggningen. Konkursförvaltaren väljer att sälja 
anläggningen på exekutiv auktion, där både bankens och kommunens möjlighet att 
påverka vem som köper begränsas. 

Konsekvense1; fördelar/nackdelar 
Samma scenarion som i lA eller IB beroende på vem som står som köpare i slutändan. 

Tingsryd 2015-09-21 

Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

EvaPalmer 
Utvecklingschef 


