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Ställningstagande till övertagande av borgen efter
sammanslagning av curlingklubbarna i Danderyds
kommun
Ärende
Danderyds Curlinghall tillskrev Danderyd kommun den 19 februari 2021
angående sammanslagning av curlingklubbarna i Danderyd. Förslaget är att
slå ihop Djursholms (802417–9353) och Stocksunds (816400–1193)
curlingklubbar. Samtliga tillgångar och skulder överförs till en ny klubb.
Kommunen har sedan tidigare ett borgensåtagande till Danderyds
Curlinghall om totalt 15 miljoner kronor. Den 31 december 2020 är
borgensåtagandet cirka 8,6 miljoner kronor.
Kommunledningskontorets bedömer att sammanslagningen ska lämnas utan
erinran och att den kommunala borgen ska överföras till den nya föreningen
men med förbehåll att kraven som ställs i borgenpolicyn ska vara uppfyllda.
Kommunen och föreningen ska även teckna borgenavtal och
säkerhetsöverlåtelseavtal.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Danderyds curlingklubb får överta den
kommunala borgen som Djursholms (802417–9353) och Stocksunds
(816400–1193) curlingklubbar har. Beslutet fattas under förutsättning att
Danderyds curlingklubb tecknar borgenavtal och säkerhetsöverlåtelseavtal
med kommunen.
Bakgrund
Danderyds Curlinghall tillskrev Danderyd kommun den 19 februari 2021
angående sammanslagning av curlingklubbarna i Danderyd. Förslaget är att
slå ihop Djursholms (802417–9353) och Stocksunds (816400–1193)
curlingklubbar. Samtliga tillgångar och skulder överförs till en ny klubb
Danderyds curlingklubb (xxxxx-xxxx). Den 21 april kommer
curlingklubbarna ha möte för att bestämma den nya klubbens namn och kort
därefter erhålla det nya organisationsnumret.
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Klubbarna har tidigare tillskrivit kommunen. År 2016 tillskrev Stocksunds
och Djursholms curlingklubbar kommunen om önskemål om att förlänga
borgen. Den ursprungliga borgen på 17 år om 13 miljoner kronor förlängdes
till 25 års borgen om 15 miljoner kronor. Kommunstyrelsen arbetsutskott
beslutade den 21 mars 2016 (§12) (KS 2016/0079) att bevilja Stocksunds
och Djursholms curlingklubbar förlängning av tidigare beslutad borgen, för
finansiering av uppförande av curlinghall om högst 15 miljoner kronor till
att gälla fram till och med 2036. Beslutet bidrog till en bättre ekonomisk
situation för klubbarna vid det aktuella tillfället.
Kommunledningskontorets utredning
Kommunledningskontoret har utrett frågan om att flytta borgensåtagandet
till den nya föreningen.
Enligt nu gällande borgenpolicy (KF 2020-02-03 § 3) och riktlinjer för
borgenpolicy (KS 2020-01-13 § 11) behöver följande steg utredas:
Steg 1. Ansökan
Curlingklubbarna har redan en beviljad kommunal borgen. Det är inte
aktuellt att göra en ekonomisk bedömning av klubbarnas verksamhet. I
sådant fall hade de behövt skicka in de tre senaste årens resultat- och
balansräkningar samt ekonomisk kalkyl innefattande de budgeterade
investeringskostnaderna och de intäkter varmed investeringen avser
finansieras.
Därför gör kommunledningskontoret ingen sådan bedömning. Däremot har
curlingklubbarna inkommit med an ansökan om slå ihop föreningarna.
Steg 2. Remittering till kultur- och fritidsnämnden
Enligt kommunens riktlinjer för borgenspolicy, antagna den 13 januari 2020
(§ 11), ska ansökan remitteras till kultur- och fritidsnämnden eftersom det
berör nämndens kompetensområde.
Kultur- och fritidsnämnden ställde sig genom beslut av den 30 mars 2021
(§ 20) positiv till sammanslagningen av verksamheten.
Steg 3. Omfattning, verksamhet och ändamål
Syftet med borgensåtagandet ska vara att stödja verksamhet, som behöver ta
upp lån för att finansiera investeringar för ett ändamål som kan betraktas
som en kommunal angelägenhet. Investeringen ska ersätta ett kommunalt
engagemang inom verksamhetsområdet. Kommunal borgen lämnas enbart
till kommunala bolag och ideella och ekonomiska föreningar som uppför
anläggningar. Vidare ska kommunal borgen i enlighet med tillämpliga lagar
och förordningar.
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Eftersom curlingklubbarna redan har en kommunal borgen gör
kommunledningskontorets ingen sådan bedömning. Däremot kommer
kommunen att ta ut en borgensavgift vilket är avsedd att bidra till att den
kommunala borgen ges i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.
Steg 4. Utformning av borgen, belopps- och tidsgränser
Borgen lämnas i form av proprieborgen och ska vara knuten till ett bestämt
lån. Kommunen ingår således inte en generell borgen.
Danderyds curlingklubb ska skriva under ett borgensavtal och ett
säkerhetsöverlåtelseavtal där bland annat kommunens regressrätt tydligt ska
framgå.
Borgen får inte tecknas för lån i utländsk valuta.
De redan existerande lånen är tecknade i svenska kronor. De
borgensåtagandena som inte utgör generell borgen bör ändras till generell
borgen.
Steg 5. Risker, säkerhet och avgifter
Följande krav ställs på Danderyds curlingklubb om kommunen ska bevilja
en kommunal borgen.
A) Säkerhet
Curlingklubbarna ska lämna säkerhet för hela borgensåtagandet. Säkerhet
kan utgöras av pantbrev i fast egendom, säkerhetsöverlåtelse av byggnad på
ofri grund eller solidarisk borgen från styrelsemedlemmar, personlig eller
annan typ av underborgen.
Genom att Curlingklubbarna skriver under säkerhetsöverlåtelseavtalet är det
att likställa med att kommunen erhåller curlinghallen som säkerhet. Ett så
kallat säkerhetsöverlåtelse av byggnad på ofri grund.
B) Avgift
Kommunens borgensåtaganden är förenade med kostnader och risker för
kommunen. Avgifterna ska kompensera för det ökade risktagandet samt
täcka för ökade administrativa kostnader.
Om Curlingklubbarna får en ränteskillnad med och utan borgen på 0,5
procent bör borgensavgiften bli omkring 5 000 kronor per år. (8,6 mnkr x
0,5 % = 43 000 kr / 15 år = 2 867 kr som årlig avgift + administrativ avgift
på 1 600 kr = 4 467 kr.)
C) Försäkring
Curlingklubbarna ska förbinda sig att hålla de objekt och de investeringar
som borgen lämnas för betryggande försäkrade under den tid som borgen
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ska gälla. Kommunen ska fortlöpande hållas underrättad om att försäkringen
gäller.
Steg 6. Tidigare borgensåtaganden
Kommunen har sedan tidigare borgensåtaganden till Curlingklubbarna. Det
är ett krav från kommunen att Curlingklubbarna skriver ett borgensavtal och
säkerhetsöverlåtelseavtal för detta borgensåtagande.
Det innebär bland annat att klubben kommer få betala en borgensavgift på
omkring 5 000 kronor per år för de nuvarande borgensåtaganden.
(nuvarande värde på borgensåtagande ca 8,6 mnkr x 0,5 % = 43 000 kr /
återstående tid 15 år = 2 867 kr som årlig avgift + administrativ avgift på
1 600 kr = 4 467 kr)
Sammanställningen över alla borgensåtaganden för Curlingklubbarna med
organisationsnummer 802417–9353 och 816400–1193:

1

Avser objekt

Dnr

Uppförande av
nuvarande curlinghall

KS 2016/0079

Ursprungligt
belopp
15 000 000

Lånenr
9443873

Belopp
2019
9 132 717

Kommunledningskontorets yttrande
Kommunledningskontorets bedömer att sammanslagningen ska lämnas utan
erinran och att den kommunala borgen ska överföras till den nya föreningen
men med förbehåll att kraven som ställs i borgenpolicyn ska vara uppfyllda.
Kommunen och föreningen ska även teckna borgenavtal och
säkerhetsöverlåtelseavtal.
Ekonomiska konsekvenser
Föreliggande ärende innebär inte någon bedömning om curlingen har en
långsiktig verksamhetsmässig och en god ekonomisk förmåga, utan om
lämpligheten av att flytta över redan beslutad kommunal borgen.
Det kommunledningskontoret kan notera är att klubben historiskt har skött
amorteringen av nuvarande borgensåtagande. Kommunledningskontoret
noterar även att borgensåtagandet förlängdes 2016 till att gälla till år 2036
vilket har bidragit till att föreningen har skött sin amortering.

Johan Lindberg
kommundirektör

Björn Wallgren
Ekonomichef

Belopp
2020
8 582 317
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Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, Ställningstagande till övertagande av borgen efter
sammanslagning av curlingklubbarna i Danderyds kommun
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-30 § 20
3. Kultur- och fritidsnämndens yttrande, daterat 2021-03-19
4. Meddelande från curlingklubbarna, daterat 2021-02-19
Expedieras
Kultur- och fritidsnämnden
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