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Framställan om avskrivning av lån, Malmö Frivilliga Motorcykelkår
FRI-2018-3041
Sammanfattning

Föreningen Malmö Frivilliga Motorcykelkår har inkommit med en framställan om avskrivning
av ett ränte- och amorteringsfritt lån om 180 000 kronor som föreningen har hos Malmö
kommun. Förvaltningen bedömer att föreningen har en relativt god betalningsförmåga och
föreslår därför att föreningen beviljas en delavskrivning motsvarande 30 % av lånebeloppet.
Förslag till beslut

1.

Fritidsnämnden beviljar Föreningen Frivilliga Motorcykelkår en delavskrivning uppgående
till 54 000 kronor av förenings ränte- och amorteringsfria lån om 180 000 kronor till
Malmö kommun. Resterande del av lånet, 126 000 kronor, ska faktureras föreningen.

Beslutsunderlag





Framställan om avskrivning av lån, inte underskriven, Malmö Frivilliga Motorcykelkår
Tjänsteskrivelse - Fritidsnämnden 190516
Bilaga 2 - Sammanställning över ränte- och amorteringsfria lån

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2018-12-06
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2019-02-07
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2019-04-04
Fritidsnämnden 2019-04-11
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2019-05-10
Fritidsnämnden 2019-05-16
Beslutet skickas till

Malmö Frivilliga Motorcykelkår

Ärendet

SIGNERAD

Föreningen Malmö Frivilliga Motorcykelkår har inkommit med en framställan (se bilaga 1) om
avskrivning av lån som föreningen har hos Malmö kommun. 1984 erhöll föreningen ett ränteoch amorteringsfritt lån om 180 tkr för renovering av en kurs- och föreningsgård på Husie
övningsfält. Föreningen ägde inte utan arrenderade gården, som ägdes av Fortifikationsverket.
Föreningen fick lämna kurs- och föreningsgården under 2011 när Fortifikationsverket bestämde
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att säga upp arrendet eftersom fastigheten hade förfallit och var rivningsfärdig. Som ersättning
erbjöds föreningen en annan lokal på Husie övningsfält. Då den gamla lokalen arrenderades
hade föreningen inga fasta tillgångar som kunde kapitaliseras vid flytten och som kunde ha
utgjort grunden för återbetalning av lånet.
Föreningen Malmö Frivilliga Motorcykelkår är inte någon registrerad förening hos
fritidsförvaltningen och får därmed inte heller några föreningsbidrag. Föreningen har dock
ungdomsverksamhet och antalet medlemmar i åldern 4 – 18 år uppgår till 91 stycken.
Föreningen har en välskött ekonomi och har ett relativt stort eget kapital, men föreningen anför
dock i sin framställan att föreningen måste troligtvis återigen byta lokaler. Detta skulle kunna
medföra extraordinära kostnader för föreningen.
Formellt sett har föreningen iklätt sig en låneskuld medveten om problematiken att lånet avsåg
inga tillgångar som skulle kunna kapitaliseras. Tillgången till kurs- och föreningsgården har
möjliggjort för föreningen att bedriva kurser som har varit en relativt stor intäktskälla för
föreningen. Samtidigt bedömer förvaltningen att ett krav på full återbetalning skulle påverka
föreningens ekonomi alltför mycket. Därför föreslår förvaltningen att föreningen beviljas en
avskrivning motsvarande 30 % av lånet, men att föreningen ska återbetala resterande 70 % av
lånebeloppet om 180 000 kronor.
Utöver Malmö Frivilliga Motorcykelkår är det ytterligare 19 föreningar som har fått ett ränteoch amorteringsfritt lån. Besluten är tagna av kommunfullmäktige mellan åren 1964 – 1990.
Föreningarnas totala låneskuld till Malmö kommun uppgår till 10 520 tkr, se bilaga 2. I samtliga
fall står fritidsnämnden som intern borgenär gentemot kommunstyrelsen och får därför ta
kostnadsansvaret för eventuella avskrivningar. Vid genomgång av samtliga lån har förvaltningen
funnit att det finns åtminstone ytterligare fyra föreningar som har fått lån för ändamål som inte
kan kapitaliseras. Framöver bör dessa föreningar hanteras på motsvarande sätt, d.v.s. att
föreningens betalningsförmåga bedöms och med den bedömningen som grund fastställs sedan
hur stor andel av låneskulden som avskrivs.
Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

