2022-02-13

Svar på remiss om försäljning av Arena och Badhus
Dnr KS 2021/164

Ungdomsfullmäktige har ombetts att besvara och lämna synpunkter på motionen gällande
försäljning av Arena och Badhus, av Lars Toftemar (-). Ungdomsfullmäktige (presidiet) anser
att det kan bli problematiskt att sälja dessa fastigheter då det kan innebära höjda kostnader för
skolorna som använder lokalerna och försämrad möjlighet att utöva idrott där. Det kan även
komma sig att bli svårt för föreningslivet då även de kan behöva lida av förhöjda kostnader,
vilket leder till att de klubbar och föreningar som utgår från Ystad Arena och Badhus kan
tvingas flytta till andra hallar. Hallar som idag inte finns i Ystad Kommun eftersom vi redan
har brist på halltider för lagen i vår stad.
Med det sagt kan UF ställa sig bakom förslaget om vi kan försäkra våra ungdomar att de
fortsatt kan utöva sin idrott utan att behöva byta hall eller betala högre medlemsavgifter, på
grund av prishöjningar från försäljningen.

Vad kan privat aktör som inte kommunen kan?
Kommunen sitter på en stor skuld som endast har växt de senaste åren men man kan vända
ekonomin om man i stället börjar tjäna pengar på Arenan eller i alla fall minskar förlusten.
Faktum är att om man beslutar att sälja fastigheterna kommer man aldrig få möjligheten att
köpa tillbaka dem.
Så om priserna ändå kommer stiga vid följd av försäljning till privat aktör så finns
möjligheten att höja priserna redan nu och betala av skulden lite åt gången. Det finns
dessutom andra sätt att dra in pengar via Ystad Arena då man kan arrangera evenemang och
konserter. I andra kommuner såsom Malmö med flera finns privatägda arenor där stora
artister kommer och spelar. Vad är det som stoppar kommunen från att göra samma sak?
Ungdomsfullmäktiges presidium föreslår ett samarbete med de delar av kommunen med
erfarenhet inom området, såsom Kulturskolan och Ystad Teater då de skulle kunna dra nytta
av en större lokal än teatern för att hålla evenemang om det är någon eller några som drar
mycket folk och därmed intäkter.

Ändrar det verkligen något?
Sanningen är att vi har en skuld som uppgår till 4,1 Mdkr och en försäljning av Ystad Arena
och Badhus kommer endast dra in en bråkdel av det, vilket kommer leda till att problemet är
kvar, samtidigt som vi inte längre har en offentligt ägd arena.
Med den informationen som getts ställer vi oss som tidigare skrivet men vi menar att det ännu
inte finns tillräckligt med information för att göra ett sofistikerat beslut. Det finns för många
okända variabler som kan ge väldigt spridda konsekvenser om man handlar innan man vet
säkert. UF begär därför att man måste se från alla perspektiv och samla mer information innan
ett sådant beslut skulle kunna tas.
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