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§ 1 Mötets öppnande 

Eric Tegnander öppnade mötet. 

§ 2 Lägesrunda 

Styrelsen gick en lägesrunda med emoijsar. 

Styrelsen beslutade 

att notera läget hos de närvarande 

§ 3 Val av sekreterare 

Linn Heiel Ekeborg föreslog sig själv som sekreterare.  

Styrelsen beslutade 

att välja Linn Heiel Ekeborg till sekreterare för mötet. 

§ 3 Val av justerare  

Styrelsen beslutade 

att välja Linda Tjälldén till justerare för mötet. 

§ 4 Fastighetslån till UNF Jönköping (bilaga § 9:1) 

Malin Thorson föredrog bilagan 

Linda Tjälldén undrade om verksamheten i distriktet kommer att bli lidande på 
grund av huset. Malin Thorson svarade att de personer som är involverade i 
fastighetsfrågan är medlemmar som har eller är på väg att lämna 
distriktsstyrelsen, och menade att verksamheten kommer att flyta på ändå. 

Styrelsen gick en runda och var allmänt positiva till initiativet och en majoritet 
ville låna ut mellan 500 000 och en miljon kronor. 

Andreas Jansson som inte kunde delta på mötet hälsar via sms att han tycker 
förbundet ska gå in och köpa fastigheten istället för att låna ut pengar till 
distriktet.  Han hälsar även att om styrelsen beslutar att låna ut pengar så är ett 
lån med ränta okej. Det för att täcka inflationen. 

Thomas Ahlström la ett ändringsförslag om att ändra ’’en rimlig ränta’’ till ’’en 
ränta på 1 procentenhet över riksbankens referensränta’’ 

Lucas Nilsson menade att beslutet inte har någon demokratisk förankring i 
organisationen, vilket kan medföra problem när nya UNF-generationer växer 
fram. 
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Styrelsen diskuterade även det eventuella problemet med att Malin Thorson 
förhandlar med distriktet eftersom hon är fadder för UNF Jönköping.  

Eric Tegnander yrkade 

Att istället för att ge Malin Thorson i uppdrag hellre ge ’’Förbundsordförandena i 
uppdrag att förhandla fram ett låneavtal’’ 

Malin Thorson jämkade sig med förslaget. 

 

Styrelsen beslutade  

att ge förbundsordförandena i uppdrag att förhandla fram ett 
låneavtal inom följande ramar: 

• en bekräftelse av önskan om lån från ett årsmöte för UNF 
Jönköping 

• en maxsumma på 850 000 kronor 

• en amorteringstid på maximalt 20 år 

• en rimlig ränta 

§ 5 Avslutning 

Eric Tegnander avslutade mötet. 
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Fastighetslån till UNF Jönköping (bilaga § 9:1) 

Bakgrund 

I början på juli kontaktade UNF Jönköping förbundet angående en ansökan om ett lån för en 
fastighet de var intresserade av att förvärva. Den 24 juli höll förbundsstyrelsen med anledning 
av detta ett extrainkallat möte där man beslutade:  

• att undersöka möjligheterna att bevilja ett lån till UNF Jönköping i enlighet med 
underlaget. 

• att ge Malin Thorson i uppdrag att undersöka frågan närmare till ett nytt möte i augusti 

Detta uppdrag tolkade jag som att fram ett underlag som undersökta frågan ytterligare och 
lyfte fram möjligheter och risker samt visade på det bästa möjliga upplägget för ett eventuellt 
lån för styrelsen att ta ställning till. Information och perspektiv på fastigheten finns i bifogade 
bilagor. Nedanstående är ett förslag på hur ett lån bör utformas om styrelsen bestämmer sig 
för att bevilja ett sådant. 

Analys 

De stora bidragsgivarna, Allmänna Arvsfonden och Boverket, kan tidigast ge besked om bidrag 
under våren och godkänner generellt inte bidrag för renoveringar som redan påbörjats. Den 
ekonomiska kostnaden för att avvakta med verksamhet i fastigheten under något år är väldigt 
liten i jämförelse med de pengar som kan fås i bidrag. Därför är förslaget att förbundet inte 
finansierar mer än anbudet samt de nödvändigaste renoveringarna och eventuell drift innan 
bidragsansökningarna är behandlade. När besked kommit från bidragsgivarna kan förbundet 
behöva besluta om ytterligare finansiering för att fastigheten ska kunna bli färdig för 
verksamhet.  

Vad som ska räknas som akutbehov vad gäller renovering är ännu oklart men enligt uppgifter 
kan det handla om runt 400 – 600 000 kr utöver de 500 000 kr för anbudet. Tydligare besked 
om detta lär gå att få innan avtal skrivs med kommunen. 

Vad gäller lån så går det att tänka sig en del olika upplägg vad gäller amorteringstid, ränta och 
övriga villkor. Förslaget är att distriktet ensam står som ägare och att det därför handlar om ett 
rent lån. Enligt den uppdaterade kalkylen beräknas distriktet ha ett överskott (exklusive ränte- 
och amorteringskostnader) på ca: 75 000 kr per år när verksamheten är i full gång. Att låna ut 
pengar utan ränta är i praktiken en subvention/bidrag som i det här fallet skulle gynna ett 
distrikt framför övriga. Samtidigt kan förstås en viss subvention vara rimlig på samma sätt som 
förbundet regelbundet ger bidrag till olika särskilda projekt och satsningar i distrikten. 

Distriktet har ansökt om ett lån på två miljoner, då med alla potentiella bidrag borträknade. 
Den realistiskt tänkbara lägsta lånesumman borde ligga på runt 700 000 kr (anbud samt 
egeninsatser och viss drift). Ett realistiskt lån kan ligga på runt 1 miljon kr.  



Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-08-27 

3 (12) 

En amorteringstid på 20 år med en ränta på 2 % för ett lån på 1 miljon skulle innebära en 
maximal återbetalning på 70 000 kr per år och en genomsnittlig återbetalning på 60 500 kr per 
år. Samma villkor för ett lån på 2 miljoner skulle innebära en maximal återbetalning på 140 000 
kr per år och en genomsnittlig återbetalning på 121 000 kr per år (se bilaga för mer utförliga 
uträkningar).  

Om man tänker sig att fastigheten kommer generera runt 75 000 kr i möjligt överskott att 
använda till lån och ränteutbetalningar så innebär det att ett lån på 1 miljon med 2 % ränta och 
en amorteringstid på 20 år ligger ungefär i den nivå som distriktet har råd att betala men utan 
någon större marginal.  

Förslag till beslut 

Den av distriktet föreslagna amorteringstiden på 20 år är relativt kort för ett fastighetslån, 
men logisk på det sättet att tomträtten gäller på 20 år. Eftersom det finns problem kopplat till 
risk och demokratisk förankring med att binda upp distriktet på ett långt lån föreslås därför en 
amorteringstid på 20 år. 

För att stötta distriktet utan att gynna det med för stora ”dolda” subventioner är förslaget att 
bevilja ett lån med en måttlig men ändå rörlig ränta som följer riksbankens referensränta (som 
i sin tur är kopplad till inflation och övriga räntor). Förslaget är en ränta på 1 % över 
referensräntan (eventuellt med en maxränta på t.ex. 5 %). Det kan också vara rimligt att låta 
lånet vara amorteringsfritt första året så att verksamheten och inkomsterna kan börja komma 
in. 

Desto högre lån, desto större ekonomisk börda och risk för distriktet. Mitt förslag är därför att 
bevilja ett lån på max 850 000 kr. Konsekvensen av det blir att om det krävs akuta renoveringar 
för över 350 000 kr är det möjligt att distriktet inte kan genomföra köpet. Det menar jag är en 
rimlig utgångspunkt eftersom stora akuta renoveringar som inte kan bekostas av bidrag 
innebär att kostnaden för fastigheten kan bli oförsvarligt hög. Med ett lån på 850 000 kr finns 
fortfarande visst utrymme för att låna ut ytterligare pengar längre fram om det skulle behövas. 

Eftersom avtalet måste vara ömsesidigt mellan distriktet och förbundet är förslaget att en 
representant från förbundsstyrelsen får i uppdrag att förhandla fram ett slutgiltigt avtal inom 
vissa givna ramar. I lånet bör skrivas in att det kan omförhandlas mellan parterna om de 
ekonomiska förutsättningarna skulle förändras (t.ex. vad gäller utbetalda bidrag och 
liknande). 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att ge Malin Thorson i uppdrag att förhandla fram ett låneavtal inom följande ramar: 

• en bekräftelse av önskan om lån av ett årsmöte för UNF Jönköping 

• en maxsumma på 850 000 kr 
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• en amorteringstid på maximalt 20 år 

• en rimlig ränta  

Malin Thorson  
Stockholm, 2014-08-24 
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Ansökan från UNF Jönköping 
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UNF Jönköpings anbud 
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