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Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
besluta

föreslår

kommunfullmäktige

att förlänga kommunens borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB:s banklån på 2 700 000
kronor i ytterligare sex år att gälla till och med
2019-11-05,
att borgen är enkel borgen och löper på högst sex
år,
att lånet fortlöpande ska amorteras,
att Curlingcompaniet i Uppsala AB så länge
borgen löper varje årsskifte betalar en borgensavgift motsvarande 0,5 procent av återstående
lånebelopp till kommunen,
att kommunen även fortsättningsvis har en representant och en revisor vilka ska följa Curlingcompaniet i Uppsala AB:s ekonomi,
att den kommunala representanten ska kallas till
Curlingcompaniet i Uppsala AB:s samtliga sammanträden, samt
att Curlingcompaniet i Uppsala AB årligen
överlämnar årsbokslut till kommunens revisor.
Uppsala den 19 juni 2013
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M),
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP),
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).

26 AUG 2013

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg (båda S), Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V).
Ärendet
Curlingcompaniet i Uppsala AB har inkommit med
en förfrågan om förlängning av kommunens
borgen för bolagets lån på 2 700 000 kr. ärendets
bilaga 1.
IK Fyris är en av Uppsalas äldsta idrottsförening
med sektioner inom fotboll, curling och triathlon.
Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet i
Stenhagen. IK Fyris är även majoritetsägare i
Curlingcompaniet i Uppsala AB (60 %). Resterande 40 procent av bolaget ägs av fyra privatpersoner varifrån styrelsen rekryterats. Bolaget har
byggt och förvaltar en toppmodern curlinghall i
Stenhagen. IK Fyris curlingsektion, som bildades
2005, har blivit framgångsrik och hade säsongen
2011/2012 ca 110 medlemmar.
Föredragning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 24 -25 september 2007 att bevilja IK
Fyris och IK Fyris Curlinghall AB borgen för ett
banklån på 3 mnkr omfattande en tid på sex år för
ett topplån för finansiering av curlinghallen. Lånet
amorteras med 50 000 kr per år och uppgår idag till
2 700 000 kr. Kommunens säkerhet utgörs av ett
pantbrev på 3 mnkr inom 8,2 mnkr.
Bolaget har de fyra senaste säsongerna visat resultat mellan -82 och + 130 t0763kr. År 2013 prognostiserar man med ett resultat på -0,3 mnkr.
Förutom föreningsverksamheten hyr man ut banor
till privatpersoner och företag och bedriver konferensverksamhet. Lågkonjunkturen har dock drabbat företagsbokningarna och bolaget har under
våren fått likviditets- och resultatproblem. Övrig
verksamhet är livaktig och den organiserade curlingen växer enligt bolaget.
En förlängd borgen ger bolaget möjlighet att fortsätta sitt engagemang och åtagande till en lägre
kostnad än utan borgen. Inom två år upphör också
några stora fasta kostnader för leasingkontrakt
vilket kommer att förbättra bolagets likviditet och
resultat. Styrelsen har under våren vidtagit åtgärder
för att minska kostnaderna.

Om kommunen inte förlänger sitt borgensåtagande,
finns risk för att kommunen kan komma att tvingas
infria det, då - enligt uppgift från bolaget – kommunens fortsatta borgensåtagande är en förutsättning för bankens fortsatta engagemang.
Bankens krav går före kommunens om fastigheten
skulle behöva försäljas vid uppkommet obestånd. I
november 2008 godkände kommunfullmäktige
dessutom avsteg från kommunens borgensprinciper
då IK Fyris Curlinghall AB (numera Curlingcompaniet i Uppsala AB) beviljades sänka kommunens säkerhet ytterligare (utanför 70 procent) i
och med bolagets ökade bankupplåning. Efter detta
är kommunens säkerhet för den borgen som beviljats svag och utdelning vid en eventuell konkurs
mycket osäker. Eftersom IK Fyris är ägare av
bolaget till 60 procent kommer även föreningen att
drabbas om bolaget tvingas upphöra. Kommunen
befinner sig i en svag ställning då ett nej till förlängd borgen riskerar medföra att banken säger
upp lånen till bolaget och att kommunen då
förmodligen måste infria sitt borgensåtagande till
banken. En fortsatt borgen med ytterligare 6 år
skulle ge Curlingcompaniet i Uppsala AB en möjlighet att reda upp den ekonomiska situationen.
Kommunens borgensåtagande har sedan starten
minskat från 3 mnkr till 2,7 mnkr då bolaget amorterat regelbundet. Om borgen förlängs kan
åtagandet komma att minska om bolaget fortsätter
amortera.
Förslaget att förlänga borgen är till del i enlighet
med Uppsala kommuns borgensprinciper som
säger att borgen kan lämnas i de fall en tredje part
bedriver verksamhet som är av samhällsnyttig
karaktär som är av intresse för kommunen och dess
medlemmar enligt de prioriteringar som finns i
styrdokument. Borgen ska begränsas till att endast
gälla investeringar. Bolaget uppfyller inte till fullo
de krav som ställs på det utifrån borgensprinciperna då bolagets ekonomiska ställning är
svag.

Bilaga

