
  Tjänsteutlåtande 
 2021-05-05   
 Dnr KFN 2021/44-04  
  

1(2)  

KOMMUNLEDNINGSKONTORET KLK  
Vivianne Kolström Kultur- och fritidsnämnden 
 2021-06-08 

 

Uppföljning av Täby kommuns borgensåtaganden 
2020 
Ärendet 
Täby kommun hade 2020-12-31 borgensåtaganden på totalt 509,7 (493,7) mnkr. 
Belopp inom parantes är jämförelse med 2019-12-31. Borgensåtaganden 
fördelades enligt följande.  
 
Låntagare                  Belopp mnkr 
Kommunala bolag    200,0 
Föreningar         8,3 
varav Ellagårds Tennisklubb       4,4  
         Täby Tennisklubb        3,9 
Kommunalförbund    300,9 
Övriga         0,5     
Summa     509,7 
 
Kommunens borgensåtaganden till föreningar uppgick till 8,3 mnkr och avser 
borgen till Ellagårds Tennisklubb och Täby Tennisklubb. Båda tennisklubbarna 
uppfyller kommunens ställda krav för borgen och har betalat den årliga 
borgensavgiften på 0,15 % av kvarstående skuldbelopp till kommunen enligt 
avtal. 
 
Verksamhetsbeskrivning 2020 
 
Ellagårds Tennisklubb 
Under 2020 har 760 medlemmar deltagit i olika aktiviteter i klubben. 
Strötidsspelet har ökat med över 100% vilket har ökat årets resultat. Planerat 
underhåll kommande år är att reparera slagmärken och skador på banorna, slipa 
banorna och applicera två lager Plexipave samt sätta upp nya bandelsnät. För att 
akustiken ska bli bättre kommer bakgrundsdukar längs hallens södra vägg sättas 
upp. 
 
På grund av Covid-19 har inte vissa turneringar kunnat genomföras såsom Prova-
på tävling med mjukboll, Rookieserie och Maxitourtävlingen samt att aktivitets-
rummet hållits stängt. Under 2020 har 330 juniorer deltagit i juniorträningen 
(66% pojkar och 34% flickor). Antalet vuxna som tränat i klubben har varit 430 
(55% herrar och 45% damer). 
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Intensivkurser för vuxna har kunna hållits under sportlov, påsklov, augusti och 
höstlov. Klubbmästerskap anordnades inomhus mars med 120 deltagare och 
utomhus i september med 125 deltagare. 
 
Årets vinst blev betydligt större än budget på grund av mycket stor ökning av 
strötidsspel, vuxenkurser och divisionsspel. Ökningen av underhållskostnader 
beror på återbetalning av moms till Skatteverket. 
 
Ellagårds Tennisklubb visade 2020 ett resultat på 433 (281) tkr och ett eget 
kapital på 4 521 (4 088) tkr.  
 
Täby Tennisklubb 
År 2020 var ännu ett annorlunda verksamhetsår i och med Covid-19 pandemin. I 
början fanns det en osäkerhet om hur det skulle påverka verksamheten men snart 
vart det tydligt att aktiviteterna ökade på banorna, både inne och ute. Även en 
ökad närvaro av medlemmar från Näsbyparks Tennisklubb efter den tragiska 
branden i augusti. Under året har utveckling skett av att installerat kodlås till 
hallen och Sport Eye på banorna så att inspelningsmöjlighet finns. Dialogen med 
kommunen fortgår om tillgång till nya utebanor i anslutning till hallen i 
Erikslund. Klubben har en heltidsanställd tränare samt 10 timanställda. 
 
Under året har juniorverksamheten i klubben varit värd för Roslagstouren vid tre 
tillfällen. Seniorverksamheten omfattas av vuxenkurser och seniorspel. 
Gruppspelen är för tillfället vilande. Klubben har lag i senior och veteranserie. 
Veteranserien var även den varit vilande under året. Årets tävlingsverksamhet 
har haft stora framgångar främst på juniorsidan. Vinster i bland annat Audi 
Danderyd Mini Junior Trophy, Åkersberga Sommarspel , Bosse Larsson Cup och 
Sigtuna Open.  
 
Det ökade medlemsantalet har gett ökade intäkter. Intäktsökningen som är större 
än kostnadsökningen resulterat i en vinst. Antalet medlemmar vid utgången av 
2020 var 421 (312) stycken varav 209 (138) var juniorer och 212 (174) vuxna.  
 
Täby Tennisklubb visade 2020 ett resultat på 82,5 (-126,5) tkr och ett eget kapital 
på 1 512 (1 130) tkr. 
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