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Kommunstyrelsen 

Ansökan om amorteringsfrihet för Curlingcompaniet AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att justera borgensvillkoren för Curlingcompaniet AB så att amorteringsfrihet under ett år 
medges, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om förlängning av amorteringsfrihet i ytterligare 
två år, 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen under hösten 
2017 med en rapport kring bolagets ekonomiska situation. 
 
Ärendet 
Curlingcompaniet i Uppsala AB har sedan byggnationen av curlinghallen i Stenhagen 2008 
lån i Nordea med kommunal borgen. Säkerhet för borgensåtagandena finns i form av pantbrev 
i fastigheten Kvarnbo 1:17 inom 8 200 000 kr. Av borgensvillkoren som beslutades i 
kommunstyrelsen den 15 april 2015 och löper fram till sista juni 2021 framgår att 
Curlingcompaniet ska amortera lånet med 260 000 kronor per år. Vid utgången av 2016 
uppgick lånet till 7 410 000 kronor. 
 
Curlingcompaniet har i skrivelse i bilaga 1 ansökt om att borgensvillkoren ändras så att 
amorteringskravet tas bort under en period alternativt minskas. Amorteringsfriheten ska 
möjliggöra satsningar för att stärka bolagets ekonomi.  
 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samverkan med stadsbyggnads-
förvaltningen.  
 
Föredragning 
IK Fyris är majoritetsägare i Curlingcompaniet i Uppsala AB som byggt och förvaltar 
curlinghallen i Stenhagen. Övriga ägare till bolaget är fyra privatpersoner vilka även till del 
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ingår i bolagets styrelse. Uppsala kommun har genom tidigare beslut om borgen en 
representant i styrelsen som ska kallas och adjungeras till bolagets styrelsemöten. 
 
Curlingcompaniet har en ansträngd ekonomi. Resultatet har varit negativt de senaste åren och 
det preliminära bokslutet per 30 april 2017 visar ett negativt resultat om 368 000 kronor. Det 
egna kapitalet är ännu intakt. Verksamheten i hallen är livaktig. Utöver träning och seriespel i 
hallen för IK Fyris curlingsektion bedrivs exempelvis en omfattande Korpcurling och 
konferens- och eventverksamhet med uthyrning till företag och skolor. Verksamheten bidrar 
till en rik och varierad fritid av betydelse för kommuninvånarna. 
 
Curlingcompaniet har utifrån den ekonomiska situationen redovisat åtgärder som förväntas ge 
positiv effekt på resultat, ställning och likviditet. Som ett led i att stärka ekonomin önskar 
bolaget få en lättnad från det amorteringskrav som ingår i borgensvillkoren som kommunen 
avtalat med Curlingcompaniet. Bolaget har ansökt om att amorteringskravet antingen helt tas 
bort under en period av tre år alternativt sänks till 50 000 kronor per år. Curlingcompaniets 
bank har ställt sig positiv till amorteringsfriheten förutsatt att kommunen godkänner justerade 
borgensvillkor. 
 
Kommunledningskontoret bedömer utifrån bolagets resultaträkning och årsredovisning att 
bolaget får svårt att nå en ekonomi i balans utan att borgensvillkoren tillfälligt justeras. 
Utifrån den redogörelse som bolaget lämnat om sin ekonomiska och finansiella situation bör 
kommunen bevilja en amorteringsfrihet under ett år. Det är angeläget att verksamheten får 
förutsättningar att stärka ekonomin så att nuvarande förhållande, där bolaget och föreningen 
sköter en verksamhet av värde för kommunen kan bestå. Curlingkompaniet ska under 
perioden fortsätta att betala ränta till banken samt avtalad borgensavgift om 0,5 procent av 
lånet till kommunen. 
 
Curlingkompaniet AB har i ansökan begärt att amorteringsfriheten ska gälla från 30 juni 
2017.  Ett beviljande av amorteringsfrihet enligt ovan innebär ett avsteg från kommunens 
borgensprinciper, som borgensavtalet grundar sig i och där det framgår att borgensåtaganden 
ska minska i takt med att huvudfordran amorteras. Ett avsteg från fullmäktiges 
borgensprinciper fordrar ett beslut i fullmäktige. Beslutar kommunstyrelsen enligt 
föreliggande förslag meddelas bolaget kommunstyrelsens förslag till beslut i brev i bilaga 2 
inför slutgiltigt avgörande i fullmäktige. 
 
Curlingkompaniet ska under hösten 2017 återkomma till kommunen med en handlingsplan 
som närmare redovisar vilka åtgärder som beslutats och vidtagits med målet att få en ekonomi 
i balans och kunna återuppta amorteringarna enligt ursprungliga borgensvillkor. Bolaget ska 
under det amorteringsfria året rapportera sitt resultat per kvartal till kommunen och redovisa 
eventuella avvikelser mot åtgärdsplanen.  
 
Kommunledningskontoret ska återkomma till kommunstyrelsen med en rapport kring 
Curlingcompaniets ekonomiska situation under hösten. Bedömer kommunstyrelsen att 
positiva förändringar skett bemyndigas styrelsen att förlänga amorteringsfriheten i upp till två 
år. 



 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga likvidmässiga konsekvenser för kommunen. Den risk borgensåtagandet 
innebär för kommunen kommer dock inte att minska i den takt som ursprungligen avtalats.  
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Ansökan om amorteringsfrihet för Curlingcompaniet AB 
 
Med anledning av er ansökan den 23 maj har kommunstyrelsen den 14 juni fattat beslut om 
att föreslå kommunfullmäktige att medge justerade borgensvillkor och amorteringsfrihet för 
Curlingcompaniet AB under ett år. I beslutet ligger en möjlig förlängning av 
amorteringsfriheten under ytterligare två år under förutsättningar som framgår av ärendet. 
 
För att kommunen ska medge avsteg de av kommunfullmäktige antagna borgensprinciperna 
fordras att amorteringsfriheten slutgiltigt beslutas i fullmäktige. Ärendet kommer att 
behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september.  
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
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