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Kommunal borgen till Torslanda Ridklubb 

Förslag till beslut 
I idrotts- och föreningsnämnden 

1. Idrotts- och föreningsnämnden beviljar Torslanda Ridklubb en kommunal borgen 

på maximalt 443 000 kronor. 

 

2. Idrotts- och föreningsnämnden hemställer till stadsledningskontoret att ingå en 

kommunal borgen på maximalt 443 000 kronor för ett amorteringslån på 20 år till 

Torslanda Ridklubb under förutsättning att föreningen tecknar en 

säkerhetsöverlåtelse med det helägda kommunala bolaget Got Event AB, 

organisationsnummer 556015–9823, och att föreningen använder den kommunala 

borgen inom två år från beslutsdatumet. 

När projektet är genomfört ska det redovisas till idrotts- och föreningsförvaltningen. 

Om medlen inte används som avsett eller inte används fullt ut kan föreningen bli 

återbetalningsskyldig för del av eller hela beloppet. 

Sammanfattning 
Torslanda Ridklubb beviljades ett särskilt investeringsbidrag till ridsporten på 400 000 

kronor för att totalrenovera paddocken vid nämndsammanträdet 2021-05-25, § 75. 

Totalkostnaden för projektet beräknas till cirka 843 000 kronor och resterande del av 

projektet skulle finansieras av föreningens egna medel och med hjälp av eget arbete. 

Föreningen behöver dock genomföra flera andra prioriterade åtgärder på anläggningen 

under året som kommer finansieras med egna medel och därför söker man en kommunal 

borgen för att bekosta resterande del av projektet med paddocken. Genom att bevilja en 

kommunal borgen till Torslanda Ridklubb kommer föreningen att undvika en ansträngd 

likviditetssituation och samtidigt möjliggöra för genomförandet av flera 

renoveringsåtgärder på anläggningen under 2021 som skapar förutsättningar för en 

hållbar ridanläggning.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den samlade skulden för föreningar med kommunala borgenslån uppgår till cirka 

179 500 000 kronor per den 31 december 2020. Att bevilja Torslanda Ridklubb 

kommunal borgen upp till och med 443 000 kronor ryms inom förvaltningens ram för 

borgenslån. 

 

Idrotts- och föreningsförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-08-26 

Diarienummer 0053/21 

 

Handläggare 

Patrik Kataja 

Telefon:031-368 20 23 

E-post: patrik.kataja@ioff.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Ridsport är den fjärde största föreningsidrotten bland flickor i staden och ridanläggningar 

fungerar ofta som en fritidsgård för många flickor, där de tillbringar en stor del av sin 

fritid. Investeringen i paddocken skapar förutsättningar för föreningen att fortsätta 

arrangera träningar och tävlingar på anläggningen för barn- och ungdomar. 

Samverkan 
Ingen samverkan har skett i ärendet. 

Bilagor 
1. Ekonomisk bedömning av Torslanda Ridklubb 
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Ärendet  
Förvaltningen föreslår att Torslanda Ridklubb beviljas en kommunal borgen på maximalt 

443 000 kronor för att genomföra en totalrenovering av paddocken.  

Beskrivning av ärendet 
Torslanda Ridklubb var en av nio föreningar som erhöll särskilt investeringsbidrag till 

ridsporten vid nämndsammanträdet 2021-05-25, § 75. Föreningen ansökte om bidrag för 

en totalrenovering av paddocken då underlaget är undermåligt, vilket utgör en 

säkerhetsrisk för häst och ryttare. Totalkostnaden för projektet beräknas till cirka 843 000 

kronor och föreningen beviljades ett särskilt investeringsbidrag till ridsporten på 400 000 

kronor. Resterande del av projektet skulle finansieras av föreningens egna medel och med 

hjälp av eget arbete.  

Föreningen behöver dock genomföra ett stort arbete i hagarna för att anpassa dessa till 

rådande lagar och krav, samt att underlaget i manegen behöver bytas ut under 2021. 

Dessa åtgärder kommer föreningen bekosta med egna medel. För att inte få en alltför 

ansträngd likviditetssituation har föreningen ansökt om en kommunal borgen för att 

finansiera resterande del av projektet med paddocken.  

Fakta om föreningen 

Torslanda Ridklubb bildades 1967. Föreningen har totalt 116 medlemmar varav 34 är i 

åldern 7-25 år (32 flickor och 2 pojkar). Föreningen riktar sig främst till ryttare med egen 

häst. Föreningen inriktar sig främst på dressyr, hoppning och övrig hästkunskap. 

Anläggningen består av en manege och en paddock samt två stall och ett antal rasthagar. 

Det nyaste stallet byggdes under 2010. Totalt rymmer de två stallen 26 boxar. På 

anläggningen finns en cafeteria inklusive kök med serveringsmöjligheter, samt 

konferensdel och toaletter. I direkt anslutning till anläggningen finns grusvägar för 

uteridning. 

Förvaltningens bedömning 
Genom att bevilja en kommunal borgen till Torslanda Ridklubb kommer föreningen att 

undvika en ansträngd likviditetssituation och samtidigt möjliggöra för genomförandet av 

flera renoveringsåtgärder på anläggningen under 2021 som skapar förutsättningar för en 

hållbar ridanläggning.   

 

 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Tobias Gröndahl 

 

Avdelningschef  

 


