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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2016-12-06 

Samhällsbyggnadskontoret

 

Tekniska nämnden 

 

 

Skyttecentrum 

Diarienummer: TN-2016-00705 

Sammanfattning av ärendet 

Södertälje kommun arrenderar ut mark till sju olika skytteklubbar på flera platser runt staden. 

Fyra av dessa finns på Almnäs och bedriver sin verksamhet på mark som enligt detaljplanen är 

avsedd för industriändamål medan två finns inom vattenskyddsområdet utefter gamla 

Enhörnavägen vilket miljökontoret anser vara en olämplig plats. Den sjunde ligger i närheten av 

Lerhaga och Åleström och upplevs som störande av flera kringboende. Vidare har miljökontoret 

begränsat verksamheten till dagtid vilket gör att området ej kan utnyttjats optimalt av 

skytteklubben. 

Kontoret har därför undersökt möjligheterna för att samla samtliga skytteklubbar på en plats 

som även medger en utveckling för eventuellt fler skytteklubbar. De kriterier som kontoret 

arbetet utifrån är att platsen inte ska vara planerad för annan verksamhet genom något av 

kommunens strategiska dokument eller ha kringboende som kan störas.  

En sådan plats är på fastigheterna Hall 4:1 och Gärtuna 1:1 i närheten av Hågaanstalten i 

ostligaste delen av kommunen (se kartbilaga). Fastigheten Gärtuna 1:1 ägs av kommunen 

medan Hall 4:1 är privatägd. Ett 20-årigt arrendeavtal med möjlighet till framtida övertagande 

har förhandlats fram vilket skulle innebära att ett ändamålsenligt skyttecentrum kan 

åstadkommas.  

Nämnden föreslås nu ge kontoret i uppdrag att inhämta erforderliga tillstånd, starta förhandling 

mot ovan angivna skytteklubbar med målet att omlokalisera dessa. Här bedömer kontoret att 

målsättningen bör vara att klubbarnas verksamhet regleras genom en part, verksamhetsutövare, 

varmed kommunen upprättar ett arrendeavtal. Vidare föreslår kontoret att de ekonomiska 

villkoren för en sådan omlokalisering innebär att skytteklubbarnas verksamhet ska bära 

kostnaderna för kommunens arrende av privat mark, iordningställande samt drift genom 

upprättande av arrendeavtal med verksamhetsutövaren. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Kartor 

shogne
Maskinskriven text
Ärende 7
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kommunens arrendeavgift till markägaren för fastigheten Hall 4:1 uppgår till 300 tkr per år 

medan intäkten fn. är knappt 100 tkr per år. Kostnaden för flyttning av verksamheten från 

nuvarande platser är ännu ej känd. Initialt kan kommunen behöva investera i anläggningar men 

att skytteklubbarna/verksamheten på sikt ska stå för samtliga kostnader. 

Kontorets förslag till nämnden 

Kontoret föreslår att Tekniska nämnden godkänner inriktningen att skapa ett samlat 

skyttecentrum och ger kontoret i uppdrag att tillsammans med berörda klubbar, myndigheter  

m fl genomföra förslaget med målsättningen att klubbarnas verksamhet ska bära samtliga 

kostnader för projektet. 

Kontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden under hösten med en lägesrapport och då 

redovisa kostnader för genomförandet samt finansieringen av projektet. 

 

 

 

 

Magnus Bengtsson Johan Hagland 

chef för Projekt och Exploatering samhällsbyggnadsdirektör 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Håkan Thoresson 

 

 

 

Handläggare Håkan Thoresson   

Telefon (direkt):08-5230 1526 

E-post: hakan.thoresson@sodertalje.se  
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