
Borgensansökan IFK Stocksund 

 

 

Danderydscenterns fullmäktigegrupp reserverar sig 

till förmån för Siv Sahlströms yrkande: 

Siv Sahlström (C) yrkar återremiss till kommunstyrelsen med uppdrag 

att beräkna och redovisa för kommunfullmäktige vilka kostnader på 

kommunens driftsbudget i form av höjt föreningsstöd till IFK Stocksund 

det föreslagna borgensåtagandet kommer att medföra. 

Motivering till återremissyrkandet                                                                 
Den nya majoriteten som tillträder den 1 januari har i sin överenskommelse 

skrivit att ”Föreningsstödet till idrottsföreningar ska utformas på så sätt att 

föreningar som tar ett eget ansvar för investeringar på 

idrottsanläggningarna ska ges ett högre bidrag än i dag". I det förslag till 

borgen som nu är föremål för fullmäktiges prövning finns inga ökade 

driftskostnader medräknade. Mot denna bakgrund anser Danderydscentern 

inte att ärendet är tillräckligt berett.  

Om återremissyrkandet inte vinner gehör yrkar Siv Sahlström (C) 

avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

Grunder för ovanstående yrkande och reservation 

 

Bakgrund                                                                                        
I den nya majoritetens, M, FP, KD, överenskommelse står förutom det som 

relateras i motiveringen till återremissyrkandet 

”Kommunen ska lösa in de återstående lån, där kommunen gått i borgen, 

gällande de ishallar som föreningarna byggt inom ramen för den sk 

Danderydsmodellen. Detta kommer att göra det lättare att på lång sikt 

underhålla och utveckla dessa anläggningar.” 

På FP:s hemsida står ” I budgeten finns också utrymme för ........och att 

börja fasa ut Danderydsmodellen”. FP har överhuvud taget inte deltagit i 

budgetarbetet som påbörjades våren 2014. De har i varje nämnd anmält att 



de återkommer vid fullmäktiges budgetbehandling i november. Men när 

budgeten behandlades hade FP inte ett enda förslag utan anslöt sig till den 

budget som majoriteten M, C och KD utarbetat.  

Några pengar till utfasning av Danderydsmodellen finns inte i den 

budgeten vare sig på kapitalbudgeten eller på driftsbudgeten. 

Uppenbarligen har den nya alliansen M, FP och KD tänkt göra 

omprioriteringar i tilläggsbudgeten i vår.  

 

Danderydsmodellen fasas ut                                                             
Den nya majoriteten tänker börja utfasa Danderydsmodellen genom att lösa 

in de lån, där kommunen gått i borgen för de båda ishallarna. Vad som 

sedan ska hända har, enligt vad som framkom i debatten i fullmäktige, de i 

den nya majoriteten ingående partierna olika uppfattning.  

Den nya majoriteten är dock överens om att de föreningar som har lån att 

amortera ska få extra stöd i form av högre bidrag än andra föreningar. Hur 

mycket detta kommer att kosta är inte redovisat.  

Det innebär således att Danderydsmodellen ska fasas ut antingen genom att 

kommunen direkt går in och löser lånen eller genom att kommunen ger 

föreningarna bidrag till att betala de lån föreningarna fått kommunal borgen 

för. 

 

Stora borgensåtaganden                                         
Kommunfullmäktiges majoritet har nu fattat beslut om att ge ytterligare 

borgen till en förening som helt nyligen erhållit kommunal borgen om nio 

miljoner kronor. Kommunens borgensåtagande för denna anläggning 

uppgår därmed till elva miljoner kronor. 

Kommunen ligger för närvarande med borgen om cirka 60 miljoner kronor 

för idrottsföreningar inom kommunen. Det kommer att bli en stor 

belastning på kapitalbudgeten om kommunen ska lösa in dessa lån. 

 

Stor belastning på budgeten                                                      
Det kommer att bli en stor belastning på driftsbudgeten att ge extra 

föreningsbidrag till alla föreningar som har lån som kommunen borgat för. 

Så oavsett utfasningen ska ske genom inlösen av lån eller genom bidrag till 

att betala lånen blir det en mycket stor påfrestning på budgeten. 



Det är orimligt att fullmäktige beviljar ytterligare borgen utan att veta 

storleken på de kostnader man drar på sig och vilka andra verksamheter 

som i stället ska tvingas spara.  

 

Anläggningen uppförd innan borgen beviljats                 
Fullmäktige informerades om att anläggningen som kommunen skulle gå i 

borgen för redan var uppförd. Samtidigt framfördes från den nya 

majoriteten att om föreningen inte fick denna borgen skulle man inte kunna 

spela fotboll i vinter.  

Det skulle betyda att föreningen grävt ner värmeslingor i marken utan att 

ha finansieringen klar och om fullmäktige skulle neka borgen skulle 

föreningen tvingas gräva upp de i marken nedlagda värmeslingorna. Det är 

inte trovärdigt att man installerar en anläggning utan att ha finansieringen 

klar.  

Den obehagliga frågan måste ställas: är det någon som långt i förväg 

garanterat att borgen ska beviljas trots att fullmäktige inte behandlat 

ärendet?  

 

Siv Sahlström                                                                                       

Gruppledare (C)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ärende 14 Svar på motion om att tillämpa enprocentsregeln vid ny-. 

om- och tillbyggnad i Danderyd 

Siv Sahlström (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar 

Vid utformning av byggnader och det offentliga rummet i Danderyd ska 

gälla som ekonomisk princip att en procent av byggkostnaderna vid ny-, 

om- och tillbyggnad i tidigt skede ska avsättas för den konstnärliga 

utsmyckningen i till exempel vestibuler, korridorer, samlingssalar och 

utomhus på skolgårdar och uteplatser vid äldreboenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


