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§ 256 Ansökan om borgen från föreningen Haninge
Konstnärer
Sammanfattning

Föreningen Haninge Konstnärer har lämnat in en ansökan om kommunal borgen på 2 mnkr.
Föreningen Haninge Konstnärer har planer på att köpa en bostadsrättslokal i brf ”Kyrkskolan Klockarlötsvägen 26” som är belägen
vid Österhaninge kyrka. Föreningen hyr idag dessa lokaler och
nuvarande ägaren till lokalerna har aviserat att han vill sälja lokalen
till föreningen. Ateljélängan innehåller förutom ett galleri också 10
stycken ateljéer där konstnärer har möjlighet att hyra in sig. En
extern värdering är gjord 2015-01-14 och det bedömda
marknadsvärdet var då 2,8 mnkr.
Föreningen har i bank fått ett lånelöfte om 2 mnkr under förutsättning att kommunen går i borgen för hela beloppet.
Förvaltningens synpunkter

I underlaget till kultur- och fritidsnämnden har
kommunstyrelseförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen
skrivit fram ett gemensamt underlag för beslutet. Kultur- och
fritidsförvaltningen ställer sig positiv till föreningens verksamhet
och kommunstyrelseförvaltningen, som har granskat föreningens
ekonomi, gör bedömningen att föreningen uppfyller de ekonomiska
kraven. Efter två år med underskott, beroende på reperationer, har
föreningen åter positivt resultat. Det finns en tillgång i kassan
(tidigare upparbetade resultat) och vid ett köp kommer föreningens
ekonomiska förutsättningar att vara lika som idag eller något bättre.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför inget att erinra mot
kultur- och fritidsnämndens förslag att godkänna ansökan om
borgen.
Beträffande borgensavgift föreslår kommunstyrelseförvaltningen
en engångsavgift på 1 % av borgensbeloppet, om inte säkerhet
lämnas som täcker borgensbeloppet. Om säkerheten inte täcker
hela borgensbeloppet utgår avgift på mellanskillnaden. Därutöver
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utgår en årlig borgensavgift på 0,25 procent av kvarstående
skuldbelopp vid utgången av avgiftsåret.
Underlag för beslut

- Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2015-10-21 § 79.
- Tjänsteutlåtande 2015-10-14 ”Ansökan från Föreningen Haninge
Konstnärer om kommunal borgen”.
- Ansökan från Föreningen Haninge Konstnärer daterad 2015-0805.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M), Marie Litholm (KD) och Tobias
Hammarberg (L) yrkar avslag enligt eget förslag från Moderaterna,
Liberalerna och Kristdemokraterna (bilaga). Meeri Wasberg (S)
yrkar bifall till kommunalrådsberedningens förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt avslagsyrkandet
från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna och ställer de
två förslagen mot varandra. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

Utdragsbestyrkande

1.

Haninge kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Föreningen Haninge Konstnärers låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 2,0 mnkr.

2.

Haninge kommuns borgensåtagande tidsbegränsas till 202512-31.

3.

En engångsavgift på 1 procent tas ut på borgensbeloppet om
inte säkerhet lämnas som täcker borgensbeloppet. Om
säkerheten inte täcker hela borgensbeloppet utgår avgift på
mellanskillnaden.

4.

Borgensavgift skall årligen utgå på utestående belopp i
enlighet med vid för var tid gällande beslut om borgensavgifter
i Haninge kommun, för närvarande 0,25 procent per år.
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Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson - samtliga
M, Tobias Hammarberg (L), Pia Lublin (L) och Marie Litholm
(KD) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Mehmet Coksürer
(MP) och Christer Erlandsson (S) bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Pia Lublin (L),
Marie Litholm (KD), Sven Gustafsson (M) och Michael Fridebäck
(M) att kommunstyrelsens förslag avslås.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunstyrelsens förslag samt förslaget att avslå
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.
Följande voteringsproposition läses upp och godkänns: ”Den som
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar
nej. Vinner nej beslutar fullmäktige att avslå kommunstyrelsens
förslag.” Omröstning sker med voteringsanläggning och resultatet
av omröstningen är 30 ja-röster mot 31 nej-röster.
(Omröstningsresultat, se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsens förslag avslås.
Reservationer

Meeri Wasberg, Sepideh Erfani, Göran Svensson, Ove Schramm,
Anders Nordlund, Maria Fägersten, Mikko Svensson, Barbro
Nordgren, Göran Eriksson, Yosefin Janabi, Joakim Spångberg,
Gunnel Trelje, Tomas Jensen, Margareta Bernhardsson, Christer
Erlandsson, Maria Levin, Kerstin Hedin, Linda Wilén, Jorge
Galvéz och Kenneth Forsberg - samtliga (S) - Mehmet Coksürer,
Acer Tuncer och Sahir Drammeh - samtliga (MP) - samt Petri

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

2015-12-07

Salonen och Ulla-Britt Öhman - båda (C) - reserverar sig mot
beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Föreningen Haninge Konstnärer, kultur- och
fritidsnämnden
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