Borgensansökan FC Djursholm,
kommunfullmäktige den 13 juni 2016, reservation
Danderydscenterns fullmäktigegrupp röstade för nedanstående
majoritetsförslag, punkterna två och tre:
2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att teckna
borgen för föreningen FC Djursholm i bank upp till 3,5 miljoner
kronor med en löptid om längst 10 år fram till 1 juli 2026.
Investeringen avser omläggning av befintliga konstgräsplaner.
3. Ovanstående beslut om beviljande av borgen villkoras av att förnyat
nyttjanderättsavtal tecknas mellan kommunen och FC Djursholm.
Danderydscenterns fullmäktigegrupp reserverar sig till förmån
eget förslag i punkt ett:
1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att teckna
borgen för föreningen FC Djursholm för lån i bank upp till 3,5
miljoner kronor med en löptid om längst 25 år, fram till 1 juli 2041.
Investeringen avser installation av planvärme på plan två.

Grunder för ovanstående yrkande och reservation
Bakgrund
Som framgår av yrkandet gäller det ett borgensåtagande för
kommunen. Det gäller dessutom kostnader för framdragande av el och
vissa driftskostnader. FC Djursholm har först begärt borgen för
omläggning av konstgräset på samtliga planer, samt installation av
elslingor under en plan, plan två.
Senare har föreningen återkommit med begäran om ytterligare borgen
för att installera planvärme på ytterligare en plan, plan tre. Man vill
alltså kunna värma upp två planer, de två 11- mannaplanerna. Dessa
båda ärenden har slagits ihop till ett ärende när det nu behandlades i
kommunfullmäktige.

Osäkerhet vad gäller ekonomi och miljö
Den första borgensansökan är på 7 miljoner kronor, den andra är på
1 750 000 kronor. Totalt 8 750 000. Eftersom den första ansökan kom
in under 2015 har 600 000 kronor budgeterats för 2016. Det är de
kostnader kommunen kommer att få för elvärmeanläggning på en
plan. När det gäller kostnaderna för ytterligare en plan har det visat sig
att det kostar mycket mer än de 600.000 kronor som budgeterats.
Den ekonomiska effekten av att anlägga el på två planer i stället för en
innebär att ”projektet kommer att väsentligt överskridas. Prognos i
dagsläget osäker” står det i fullmäktiges underlag för beslut. I dag
finns ingen som kan svara på vad den totala kostnaden för kommunen
är, om två planer anläggs. Så kan vi inte hantera skattebetalarnas
pengar.

Många intressen och faktorer måste vägas in
Verksamheten som bedrivs av Djursholms FC är mycket uppskattad
av många Danderydsbor. Föreningen bedriver ett viktigt arbete för
Danderyds barn och ungdomar. För närvarande har föreningen runt
900 medlemmar, varav 30 % flickor.
Förutom de fotbollsspelande barnens intressen måste också andra
omständigheter vägas in. Miljön och ekonomin är två viktiga faktorer.
Klart är att en ökad elanvändning har effekter på miljön, och de
ekonomiska konsekvenserna vet vi alltså inte vad de blir.
Det är ett fåtal kommuner som installerat planvärme, vilket innebär att
vi inte heller vet hur dessa installationer fungerar och håller
långsiktigt. Frågan måste också ställas om det ur miljösynpunkt är
rimligt med så stora ytor uppvärmd mark. Grannar till idrottsplatsen är
också störda av att verksamheten utökas allt mer.
Efter en grundlig genomgång av ärendet och sammanvägning av
miljökonsekvenser, osäkerhet vad gäller ekonomin och tekniken och
kringboendes synpunkter gör Danderydscentern den samlade
bedömningen att vi kan medverka till att bevilja borgen och ta på oss
de kostnader som faller på Danderyds skattebetalare för utbyte av
konstgräset på de tre banorna och uppvärmning av en 11- mannaplan,
vilket vi enligt ovan yrkade i fullmäktige.

Siv Sahlström
Gruppledare (C)

