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Uppdrag om översyn av ”Danderydsmodellen” och
fråga om stöd till FC Djursholm
Ärende
Danderyds kommun tillämpar en modell för tillkomst av fotbollsplaner med
konstgräs på mark som kommunen äger. Modellen innebär att
fotbollsföreningen ansvarar för att konstgräset anläggs. Kommunen erbjuder
sig att ingå borgensåtagande för de lån som behövs för att finansiera att
konstgräset anläggs. Skulle kommunen behöva infria hela eller någon del av
borgensåtagandet ska kommunen, enligt avtalet med fotbollsföreningen,
kunna köpa konstgräsanläggningen. Modellen kallas ”Danderydsmodellen”
och finns i liknande utförande även inom tennis och curling.
En av kommunens fotbollsföreningar har lyft frågor om att avtalen inte
återspeglar reella förhållanden eftersom det inte är föreningarna utan av
föreningarna ägda aktiebolag som anlägger och äger konstgräset. Med
anledning därav har kommunledningskontoret inlett ett arbete för att ta fram
nya avtal som bygger på faktiska omständigheter. Även vissa kringfrågor
ska hanteras.
Arbetet med hur avtalen rätteligen borde vara konstruerade har dock väckt
frågor kring själva Danderydsmodellen. Kommunledningskontoret ser att
det skulle behöva göras en översyn av modellen och föreslår att
kommunstyrelsen ska ge kontoret i uppdrag att göra en sådan översyn. Den
bör ta sin utgångspunkt i avtalen med fotbollsföreningarna men omfatta
samtliga områden där den används.
Samtidigt med detta har FC Djursholm begärt ekonomiskt stöd från
kommunen för att det av föreningen ägda aktiebolaget, som har låtit anlägga
konstgräset på Djursholms IP, ska kunna förlikas i den tvist som uppstått
med den entreprenör som utfört anläggningsarbetena.
Kommunledningskontoret bedömer dock att kommunen inte kan ta ställning
till denna begäran förrän översynen av Danderydsmodellen har gjorts.
Yrkanden
Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Bengt Sylvan (L) biträder Hanna Bocanders yrkande.
Siv Sahlström (C) yrkar enligt följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att
utreda om, och i så fall vilka, ekonomiska och/eller juridiska misstag som
begåtts i samband med att avtal slutits om borgensåtagande för föreningar
som begärt att få, och fått, kommunal borgen för anläggningar som
kommunen inte ansett ska prioriteras i förhållande till andra investeringar.
Utredningen ska rapporteras till kommunstyrelsen senast till sammanträdet
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den 23 november 2020. Kultur- och fritidsnämndens yttrande ska inhämtas
innan kommunstyrelsen behandlar utredningen.
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunledningskontoret att utreda
om kommunen har försenat tillförseln av el till anläggningen, och därmed
kan anses ansvarig för en del av den tvist som nu föreligger mellan KGB
och entreprenören som utfört arbetet.
Proposition
Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på lagda yrkanden och
finner att kommunstyrelsen bifaller hennes eget yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att
genomföra en översyn av den så kallade Danderydsmodellen för upplåtelse
av mark för idrottsanläggningar. Översynen ska rapporteras till
kommunstyrelsen senast till sammanträdet den 23 november 2020. Kulturoch fritidsnämndens yttrande ska inhämtas innan kommunstyrelsen
behandlar översynen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ställningstagande till FC Djursholms
begäran om stöd ska ske först när översynen har genomförts.
Reservationer
Siv Sahlström (C), Lovisa Eriksson (C) och Patrik Nimmerstam (C)
reserverar sig till förmån för Siv Sahlströms yrkande.
__________
Expedieras
FC Djursholm
Övriga föreningar med avtal inom ”Danderydsmodellen”
Kultur- och fritidsnämnden
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