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Kommunstyrelsen 

Lån till Uppsala ponnyklubb 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att avslå föreningens begäran om att avskriva lånet på 5 mnkr. 

 

Ärendet 

Uppsala kommun beviljade ett lån om 5 000 000 kr till Uppsala Ponnyklubb 1986 avseende 

byggnation av ett ridhus och en stallbyggnad. Det ursprungliga låneavtalet förföll till 

betalning 31 december 1996 och har därefter förlängts i omgångar. Uppsägning av lånet ska 

ske minst ett år i förväg, vilket skedde i december 2015. Förslag på nytt avtal med ränta och 

amorteringsplan har sänts till Uppsala Ponnyklubb. Föreningen förordar att lånet efterskänks. 

 

Föredragning 

Lånet har förlängts ett par gånger på klubbens begäran, senast 24 april 2002, då kommun-

styrelsen beslutade att förlänga den ränte- och amorteringsfria perioden till och med år 2006. 

För tiden därefter skulle nytt avtal upprättas med Uppsala Ponnyklubb där det ingick att 

amortering skulle påbörjas år 2007. Något sådant avtal har dock inte upprättats. 

 

Lånet sades upp skriftligen den 18 december 2015. Uppsala kommun tog fram ett låneförslag 

i februari 2016 som skickades till Uppsala Ponnyklubb där förslaget avsågs träda i kraft från 

2017.  Enligt förslaget ska amorteringen ske på 40 år vilket ger en årlig amortering på 125 tkr 

och räntan ska vara referensränta + 0,5 procentenheter. 

 

Uppsala Ponnyklubb tillbakavisar förslaget och föreslår att Uppsala kommun beslutar att 

skriva av lånet med argumentet att subventionerna för ungdomar i åldern 7-18 år fördelas 

ojämlikt inom ridsporten. 

 

Föreningen motiverar sitt förslag med att kommunen bör ha en helhetssyn vad gäller barn och 

ungdomars fritidsaktiviteter och framförallt en likabehandling vad gäller kostnaderna för att 

utöva sina aktiviteter. I den senare delen menar föreningen att kommunen bör kompensera de 

föreningar som har egna anläggningar för skillnaden mellan föreningarnas faktiska 

lokalkostnad och den subventionerade lokalkostnad som en förening har vilken hyr 

anläggning av kommunen till markeringsavgift. 



 

Uppsala Ponnyklubb har tagit del av subventionsutredningen som presenterats för idrotts- och 

fritidsnämnden och drar följande slutsats. I utredningen framgick att den årliga subventionen 

för ridsport är 5 000 kr per medlem för ungdomar i åldersgruppen 7-18 år. Vid granskning av 

siffrorna påvisades stora skillnader i hur subventionerna var fördelade mellan kommunalt 

tillhandahållna ridanläggningar och Uppsala Ponnyklubbs anläggning. Den erhållna 

subventionen för Uppsala Ponnyklubb är ca 1 500 kr per medlem. De två ridverksamheter 

som bedrivs i kommunalt tillhandahållna ridanläggningar subventioneras med 6-7 000 kr per 

aktiv. 

 

Mot bakgrund av den slutsats som föreningen dragit framställer de sin begäran om att Uppsala 

kommun ska ha ett mer jämställt och jämlikt föreningsstöd/-bidrag samt att kommunen ska 

efterskänka det aktuella lånet.  

 

Kommunstyrelsen kan inte besluta om att efterskänka lånet då det motsvarar att ge ett bidrag 

och frågan om bidrag till föreningsverksamhet avseende ridsporten ligger på Idrotts- och 

fritidsnämndens ansvar. Lånet bör kvarstå och ränta samt amortering betalas då lånet annars, 

utifrån redovisningsreglerna, skulle behöva avskrivas. 

 

I frågan om mer jämställt föreningsstöd pågår inom idrotts- och fritidsnämnden en beredning 

där inriktningen är att pröva olika förändringar, av bidragsgivning eller markeringsavgift, för 

att utjämna de skillnader mellan pojkar och flickor som finns. Skillnaderna avser både i hur 

stor del av nämndens resurser som går till pojkar respektive flickor samt i vilken omfattning 

pojkar respektive flickor deltar i föreningsstödd verksamhet. Nämnden avser att under våren 

2017 behandla ett förslag om hur resurserna ska fördelas på ett mer jämlikt sätt. Svaret till 

föreningen i denna del måste därför bli att de får avvakta resultatet av den beredning som sker 

inom Idrotts- och fritidsnämnden. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser uppstår om föreningens begäran om att efterskänka lånet om 

5 000 000 kronor avslås. Posten i Uppsala kommuns balansräkning kvarstår.  
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