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Ansökan om borgen från föreningen Träna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår ansökan om
kommunal borgen från föreningen Träna.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Träna Ljungby är intresserade av att köpa Wellness Gym. För
detta önskar man en kommunal borgen på 2 miljoner kronor. Föreningen
beräknar att lånet amorteras inom fem år.
Enligt kommunens policy för kommunal borgen ska borgen i första hand ges till
bolag inom kommunkoncernen. I övrigt gäller att kommunen har en restriktiv
inställning till borgen till andra låntagare.
Kommunledningsförvaltningen skriver att kommunen för närvarande har gått i
borgen för lån till Ljungby Ridklubb, Hållplats Hammaren, Agunnaryds
Lanthandelsförening, Ryssby bygdegårdsförening, Ljungby IF, Friskis och
Svettis samt Innebandyhallen i Ljungby AB på sammantaget 29 mkr.
Borgen får endast tecknas om annan säkerhet inte anses tillräcklig eller om
kommunal borgen medför att borgenstagarens räntekostnad minskar avsevärt.
Det ska undersökas vilken säkerhet som kan lämnas av borgenstagaren.
Kommunledningsförvaltningen ser inte att det finns någon möjlighet till
säkerhet i fallet med Träna Ljungby.
Föreningen har tagit fram en driftkalkyl som visar på positiva resultat både med
kalkyl med 2 % ränta (kommunal borgen) och med 5 % ränta (utan kommunal
borgen). Föreningen har till synes en god ekonomi med goda resultat i kalkylen
för 2018. Både ränta och amortering täcks med god marginal.
Kommunledningsförvaltningen ser ingen större risk med beviljande av
kommunal borgen.
Ljungby kommun har en policy som innebär en restriktiv inställning till borgen
utanför kommunkoncernen. Det borde finnas möjlighet för föreningen att få lån
i bank utan kommunal borgen. Även med en högre ränta visar driftkalkylen på
stort överskott.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår
kommunal borgen för lån i bank till Föreningen Träna med 2 000 tkr.
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Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-18.
Föreningen Tränas ansökan om borgen med bilagor.
Arbetsutskottets beredning 2017-04-25.
Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) och Roland Johansson (ALT) yrkar avslag till
ansökan om kommunal borgen från föreningen Träna.
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