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Ansökan om förnyad borgen från Täby 
Tennisklubb 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Täby Tennisklubb utifrån gällande borgenspolicy en 
förnyad kommunal borgen på 3 803 057 kronor under tio år. 

Sammanfattning 

Täby Tennisklubb (orgnr 816000-1809) har den 18 mars 2022 lämnat in en 
ansökan om förnyelse av kommunal borgen avseende befintliga lån som togs för 
finansiering av byggandet av en tennishall.  Ett kommunalt borgensåtagande 
innebär en kreditrisk för kommunen och ska därmed tillämpas restriktivt. Den 
gällande policyn tillåter beviljande av kommunal borgen till föreningar som 
uppför anläggningar på kommunal mark.  

Kommunledningskontoret tillstyrker att kommunal borgen beviljas mot 
bakgrund av att tennisklubben uppfyller kraven i kommunens borgenspolicy med 
avseende på verksamhetens inriktning och ekonomi. 

Ärendet 

Den 18 mars inkom Täby Tennisklubb (org.nr 816000-1809) med en ansökan till 
Täby kommun om en förnyelse av kommunal borgen. Nuvarande banklån är 
villkorade av en kommunal borgensförbindelse. 

Täby kommuns principer när det gäller borgen regleras i kommunens 
borgenspolicy, beslutade av kommunfullmäktige den 26 november 2018,  § 152. 
Enligt denna ska syftet med borgensåtagandet vara att stödja verksamhet, som 
inte kommunen bedriver själv, men som ur kommunens synpunkt anses 
angelägen och ligger inom ramen för kommunens befogenheter. De ändamål som 
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åtagandet gynnar ska sammanfalla med kommunens egna syften och intressen. 
Ett kommunalt borgensåtagande får inte äventyra eller fördyra kostnaden för den 
egna upplåningen. 

Enligt policyn får borgen endast lämnas till förmån för: 

• helägt kommunalt aktiebolag 
• delägt kommunalt aktiebolag och kommunalförbund och då i den 

omfattning som står i proportion till ägandet 
• föreningar och organisationer som uppför anläggningar på kommunens 

mark  

Borgensåtaganden för allmännyttiga ideella och ekonomiska föreningar ska, 
enligt policyn,  företrädesvis avse förening/organisation som bedriver verksamhet 
som främjar och är öppen för alla kommunens invånare. 

Vid borgen till annan än hel- eller delägt kommunalt aktiebolag ska kommunens 
åtagande tidsbegränsas till längst tio år.  

Den 23 april 1992, § 50 och den 17 september 1992, § 128 beviljade 
kommunfullmäktige Täby Tennisklubb kommunal borgen för finansiering av 
byggandet av en tennishall.  Täby Tennisklubb beviljades 2012 förnyad borgen på 
totalt 4 067 984 kr enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden den 11 juni 2012, § 
52 och i kommunstyrelsen den 18 juni 2012, §113.  

Den 21 oktober 2019, § 149 beviljade kommunstyrelsen en utökning av 
kommunal borgen med 300 000 kronor som efter genomförda amorteringar 
uppgår till 4 067 948 kronor. Tennisklubben har årligen amorterat på skulden 
och den uppgår per den 31 december 2021 till 3 803 057 kronor. 

Nuvarande borgensbeslut gäller tills juni i år och och därför har nu Täby 
Tennisklubb inkommit med ansökan om förnyelse av borgen.. Förnyelse av 
borgen betraktas som ett nytt borgensåtagande för kommunen. 

Kommunen ska vid tecknade av borgen kräva säkerhet från låntagaren för hela 
eller delar av borgensåtagandet. Vidare kräver policyn att byggnaden är försäkrad 
under den period som borgen gäller. 

I enlighet med borgenspolicy kommer det tas ut en årlig borgenspolicy på 0,15 
procent av kvarstående skuldbelopp vid utgången av avgiftsåret för täckande av 
administration med mera. För ett lån på 3,8 mnkr motsvarar det cirka 5 700 
kronor. 
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Kommunledningskontoret har granskat inkomna handlingar såsom årsbokslut 
och verksamhetsberättelse och finner klubben och dess verksamhet uppfyller de 
krav som Täby kommun ställer upp i kommunens borgenspolicy. Som säkerhet 
för borgen lämnar Täby TK byggnaden på den arrenderade delen av fastigheten 
Täby Ryttaren 1. 

Ekonomiska överväganden 

Kommunen ska enligt kommunallagen ha god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Kommunala medel ska därmed hanteras med försiktighet. Av detta 
följer att stor restriktivitet ska prägla kommunens iklädande av borgensansvar. 
Ett borgensåtagande innebär alltid ett risktagande. Kommunens beslut att ingå 
ett borgensåtagande ska därför alltid föregås av en noggrann analys/bedömning 
av den risk som borgensåtagandet medför för kommunen. 

 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Håkan Larsson 
Ekonomichef 

Bilagor 

- Ansökan om förlängd kommunal borgen, Täby Tennisklubb, 2022-03-18  

Expedieras 

Täby Tennisklubb 

Kultur- och fritidsnämnden 

Redovisningschef Lena Fahlander 
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