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Konsekvensanalys med anledning av inkommen borgensansökan från 
Tingsryds AIF 
 
Uppdrag 
 
Med anledning av inkommen borgensansökan från Tingsryds AIF har kommunstyrelsens ordfö-
rande 2015-12-03 givit uppdrag att översiktligt beskriva konsekvenserna av en eventuell kon-
kurs för föreningen från kommunens perspektiv samt att redogöra för direkta ekonomiska mel-
lanhavanden mellan kommunen och föreningen. 
 
Det bör särskilt noteras att konsekvensanalysen är framtagen med mycket begränsad utrednings-
tid, varför den inte har ambitionen att vara heltäckande i alla delar. Istället får den ses som en 
del av underlaget för det politiska ställningstagandet i borgensfrågan. Även tiden för kvalitets-
säkring av analysen har varit begränsad. Analysen innehåller inget förslag till beslut i själva 
borgensfrågan, utan syftar endast till att, som uppdraget beskriver, översiktligt beskriva konse-
kvenserna av en eventuell konkurs för föreningen från kommunens perspektiv samt att utgöra en 
redogörelse för direkta ekonomiska mellanhavanden mellan kommunen och föreningen. 
 
Inledning, förutsättningar och avgränsningar 
 
Inledningsvis kan konstateras att en eventuell konkurs medför en rad osäkerheter kring vad som 
händer på både kort och lång sikt. Det verkliga scenariet är i hög grad beroende av bedömningar 
och beslut från bl a borgenärer, konkursförvaltare, ishockeyförbund och hockeyallsvenskan 
samt föreningens styrelse och dess medlemmar.  
 
Det bör också noteras att ett eventuellt nej till kommunal borgen inte nödvändigtvis leder till att 
föreningen försätts i konkurs. Styrelsen och föreningens medlemmar skulle i en sådan situation 
sannolikt göra sitt yttersta för att hitta andra vägar för att lösa likviditetsbristen och därmed 
undvika konkurs. Den fortsatta konsekvensanalysen utgår dock, i enlighet med uppdraget, från 
att likviditetsbristen leder till föreningens konkurs. 
 
Ett möjligt, och förmodligen troligt, scenarie vid konkurs är att elitverksamheten (a-lag och 
juniorlag) får starta om i en ny förening på en lägre nivå, d v s lägre ner i seriesystemet. Ung-
domsverksamheten kan sannolikt, i en ny förening (antingen egen eller samma som a- och j-
lag), fortsätta på ungefär samma sätt som idag, även om det förmodligen uppstår en del problem 
på kort sikt. 
 
Konsekvensbeskrivningen utgår från ovanstående scenarie och koncentreras i första hand till de 
direkta mellanhavanden som kommunen har med föreningen: ishall, ishockeygymnasium,  
sponsring och aktivitetsbidrag. 
 
Utöver de direkta mellanhavandena mellan kommunen och föreningen så bidrar föreningen, 
både genom dess elitverksamhet och dess ungdomsverksamhet, med en hög grad av samhälls-
nytta för bland annat kommun, näringsliv och medborgare. På grund av bland annat den mycket 
begränsade utredningstiden samt komplexiteten i att göra beräkningar i den typen av frågor är 
dessa delar ej huvudfokus i denna konsekvensanalys, men berörs ändå kortfattat under rubriken 
Övrigt. Under rubriken Övrigt berörs även aktuell status för dels tidigare kommunalt borgensbe-
slut och dels övriga fordringar och skulder mellan kommunen och föreningen. 



  2(4) 
 
Ishall 
 
Ishallen ägs och driftas av kommunen. Föreningens nyttjande av hallen regleras i ett nyttjande-
rättsavtal som beslutades i samhällsbyggnadsnämnden i december 2012. Föreningen betalar en 
årshyra om 530 000 kr. Avtalet gäller till och med utgången av år 2023. 
 
Kommunens årliga bruttokostnad för driften av ishallen uppgår till ca 5,7 mkr (2014) inklusive 
energi, underhåll, vaktmästare och kapitalkostnader. Av dessa kostnader betalar således före-
ningen drygt 0,5 mkr i årshyra. Utöver Taifs verksamhet så nyttjas hallen främst av Tingsryds 
Skridskoklubb, skolan samt för allmänhetens åkning (minst 3 timmar vecka enligt avtalet). 
Skridskoklubben betalar hyra för nyttjade timmar (ca 20 000-30 000 kr per år) och skolan beta-
lar internt inom kommunen ett fast årsbelopp (60 000 kr) för sitt nyttjande för idrottsundervis-
ning.  
 
Kommunen har sedan år 2008 investerat ca 25 mkr i hallen i standardhöjande åtgärder/underhåll 
avseende bl a utbyte av ståplatsläktare, ny sittplatsläktare och nya mediaplatser, säkerhetsåtgär-
der samt köp av restaurang- och kanslidel. Aktuellt bokfört värde är ca 23 mkr. 
 
Möjliga konsekvenser om elitverksamheten upphör och istället bedrivs på en lägre nivå: 
 

• En kraftigt sänkt hyra är sannolikt en förutsättning  
• Behov av framtida standardhöjande investeringar i hallen minskar  
• Ungdomsverksamheten kan sannolikt nyttja hallen på ungefär samma sätt som idag.  
• En mindre omfattande a- och j-lagsverksamhet frigör sannolikt utrymme för mer istid 

för ungdomsverksamheten, övriga föreningar samt allmänhetens åkning. 
• Några av de investeringar som gjorts i hallen får mindre eller ingen funktion, t ex sitt-

platsläktare och mediaplatser. 
 
 
Ishockeygymnasium 
 
Kommunens gymnasieskola, Wasaskolan, bedriver elitishockeygymnasium i samverkan med 
föreningen. Utbildningen, som är en s k Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU), är certifie-
rad enligt Svenska ishockeyförbundets krav för Nationellt godkänd idrottsutbildning, ishockey. 
Enligt Svenska ishockeyförbundet finns 31 st elitishockeygymnasium i landet (varav 27 st för 
pojkar och 4 st för flickor). Enligt Svenska ishockeyförbundets hemsida är målsättningen med 
verksamheten att underlätta för ungdomar att förena ishockeyträning med studier på gymnasie-
nivå. Eleverna skall genom teoristudier och målmedveten träning ges möjlighet att utveckla sina 
idrottsfärdigheter så att den egna förmågan att utöva spelet förbättras. Verksamheten syftar till 
att ge en god grundutbildning för en eventuell senare elitkarriär. Utöver elitishockeygymnasium  
finns det möjlighet för skolor att bedriva utbildning med lokal utformning och ishockeygymna-
sium (s k hockeyprofil). 
 
Kommunens och föreningens samarbete kring utbildningen är reglerat i ett samverkansavtal, 
som i dess senaste version godkändes av Barn- och utbildningsnämnden i maj 2015. Avtalet 
innebär att utbildningen omfattar 14 elever per årskull, vilket innebär att utrymme finns för to-
talt 42 elever i de tre årskurserna. Vid avläsning 2015-09-15 var antalet elever 42 st, varav 34 st 
elever hade annan hemkommun än Tingsryd. De sistnämnda genererar s k interkommunal er-
sättning från elevernas hemkommuner till kommunen/Wasaskolan. Ersättningen uppgår i ge-
nomsnitt till ca 100 tkr per elev och läsår (ersättningen kan variera beroende på vilket gymna-
sieprogram eleven läser).   
 
I avtalet regleras bl a att föreningen ska garantera att det finns ett J20-lag och ett J18-lag, som 
eleverna kan spela i. Kommunen ansvarar för skolans del i ishockeygymnasiet, vari ingår 
undervisning samt stöd till eleverna gällande möjligheter till boende och social situation, medan 
föreningen ansvarar för juniorlagen, tillsätter och bekostar instruktörer och tränare för dessa 
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samt ansvarar för samtliga kringkostnader förenade med lagen såsom tillgång till föreningens 
lokaler, utrustning, förbrukningsmaterial, resor m.m. Enligt avtalet uppgår kommunens ersätt-
ning till föreningen för dessa kostnader till 1 550 000 kronor per läsår vid maxantalet 42 elever. 
 
Möjliga konsekvenser om elitverksamheten upphör och istället bedrivs på en lägre nivå: 
 

• Ishockeygymnasiet kan ej bedrivas som ett elitishockeygymnasium (nationellt certifie-
rad utbildning), då detta förutsätter a- och juniorlag på elitnivå.  

• Nuvarande elever (42 st) kan ej slutföra sin utbildning (ishockeydelen) på Wasaskolan. 
• Wasaskolans attraktivitet påverkas negativt och antalet elever på skolan blir sannolikt 

färre. Underlag för program och klasser minskar, vilket kan försvåra möjligheten att 
fortsätta bedriva gymnasieutbildning i vissa program. 

• Kommunens intäkter från hemkommunerna upphör för dessa elever. Även kostnaderna 
på Wasaskolan minskar, sannolikt dock ej i motsvarande grad, då delar av kostnaderna 
för en skola är relativt fasta kostnader. 

• Utbildning med lokal utformning, s k hockeyprofil, kan sannolikt startas på Wasaskolan 
istället, förutsatt att juniorlag finns i en ny förening. Dock har en sådan utbildning san-
nolikt ett betydligt lägre attraktivitetsvärde än ett elitishockeygymnasium. 

 
Sponsring 
 
Kommunen och dess bolag har för säsongen 2015/2016 tecknat följande sponsringsavtal med 
föreningen: 
 
Tingsryds kommun 220 000 kr 
TEAB 50 000 kr 
TUFAB/Industristiftelsen 55 000 kr 
Tingsrydsbostäder 40 000 kr 
Totalt 365 000 kr 
 
Avtalen innebär att kommunen tillhör föreningens s k ”Förstafemma” och därmed är en av före-
ningens största sponsorer.  
 

• Om elitverksamheten upphör och istället bedrivs på lägre nivå bör nivån på sponsringen 
vara lägre, bl a då exponering i media minskar avsevärt. 

 
Aktivitetsbidrag 
 
Föreningen erhåller, liksom andra föreningar i kommunen, aktivitetsbidrag och ledarutbild-
ningsbidrag från kommunen enligt fastställda regelverk. För föregående säsong 2014/2015 upp-
gick dessa bidrag till ca 115 000 kr. 
 
Möjliga konsekvenser om elitverksamheten upphör och istället bedrivs på en lägre nivå: 
 

• Förutsatt att ungdomsverksamheten fortsätter på ungefär samma sätt som idag blir nivån 
på aktivitets- och ledarutbildningsbidragen oförändrade. 

 
Övrigt 
 
Samhällsnyttan 
Utöver de direkta mellanhavandena mellan kommunen och föreningen så bidrar föreningen, 
både genom dess elitverksamhet och dess ungdomsverksamhet, med en hög grad av samhälls-
nytta för bland annat kommun, näringsliv och medborgare. Detta i form av bl a 

• arbetstillfällen 
• omsättning för lokala näringslivet 
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• sysselsättning, fostran och folkhälsa för ungdomar 
• ideellt arbete, engagemang och intresse för många medborgare 
• positiv inflyttning över tid med tillhörande skatteintäkter 
• marknadsföring av Tingsryd/exponering i media 
• m.m, m.m.   

 
Föreningen berör i sin ansökan flera av dessa och andra positiva effekter för kommunen, se 
ansökan. 
 
Möjliga konsekvenser om elitverksamheten upphör och istället bedrivs på en lägre nivå: 
 

• Flera av de positiva effekterna som är kopplade till elitverksamheten kommer sannolikt 
att upphöra eller minska, t ex arbetstillfällen, omsättning för lokala näringslivet, mark-
nadsföring av Tingsryd/exponering av media 

• Andra positiva effekter kan komma att kvarstå relativt oförändrade, t ex effekter kopp-
lade till ungdomsverksamheten 

 
Kommunal borgen 2013 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att bevilja föreningen kommunal borgen för lån om 
2,5 mkr för att hantera föreningens dåvarande likviditetsbehov. Till grund för beslutet låg bl a 
föreningens resultatplan för de kommande tre åren, vilken skulle leda till positivt eget kapital 
inför säsongen 2015/2016.  Amorteringstiden kopplades till resultatplanen och slutbetalning av 
lånet sattes därför till 2015-12-31. Resultatplanen har inte följts, utan verkliga resultat har varit 
betydligt lägre än vad resultatplanen angav. Därav har likviditetsbristen i mångt och mycket 
bestått. Kommunen har under borgensperioden vid ett flertal gånger, på föreningens önskemål, 
genomfört förskottsutbetalningar av ersättningar inom befintliga avtal samt vid ett tillfälle god-
känt justering av amorteringstakten (med oförändrat slutdatum). Föreningen har dock, som man 
beskriver i ansökan, följt amorteringsplanen och för närvarande återstår enligt amorteringspla-
nen en amortering om 166 700 kr i december månad för att lånet ska vara slutbetalt. 
 

• Om den sista amorteringen inte genomförs blir sannolikt ett infriande av borgensåta-
gandet aktuellt på motsvarande beloppp. 

 
Nuläge övriga fordringar 
Enligt utdrag i kommunens kundreskontra per 2015-12-10 har kommunen följande fordringar på 
föreningen som har förfallit till betalning: 
 
Avser Kr inkl ev moms Förfallodag  
Årshyra, del 4 av 4 132 500 2015-11-30  
Årshyra, del 3 av 4 132 500 2015-11-02  
Renhållning 1 874 2015-11-30  
VA T-d marknad 7 125 2015-10-19  
Arbeten T-d marknad 24 672 2015-10-19 (bestriden) 
Summa 298 671   
 

• Fordringarna är oprioriterade och utdelning vid en eventuell konkurs blir sannolikt låg 
eller ingen. 

 
 
Tingsryd 2015-12-11 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
 


