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Utdrag ur protokoll 2016-11-24 
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Presidieutskottets beslut 2017-10-19 

Kultur- och fritidsnämndens presidieutskotts beslut 
Klubbarna elitverksamhet från U21 och uppåt stängs av från Södertälje kommuns 
anläggningar efter avslutad säsong om de inte uppfyllt sina ekonomiska åtagande gentemot 
kommunen. 

Detta alternativ innebär att föreningarna kan avsluta säsongen 2017 samtidigt som klubbarna 
får en viss tidsfrist för att lösa sina ekonomiska åtaganden. Om klubbarna inte klarar av att 
hantera 2017 års löpande kostnader senast årsskiftet 2017 kommer föreningarna att sakna en 
anläggning för att spela sina matcher på i Södertälje.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tjänsteskrivelse KFN 2018-05-30 

Hantering av skulder Assyriska FF och Syrianska FC 

Dnr: KFN 16/035, KFN 16/036, KFN 17/074 

Sammanfattning av ärendet 
Fotbollsklubbarna Assyriska FF och Syrianska FC har inte betalat enligt amorteringsplan per 
förfallodag. Amorteringsplanerna har upphört att gälla och nya behöver upprättas. 

I ärendet föreslås att om klubbarna inte följer amorteringsplanerna och betalar på 
förfallodagen, så kan skulden lämnas till inkasso varefter nämnden snarast ska fatta beslut om 
konsekvenser som kan innebära att klubbarnas nyttjanderätter helt eller delvis begränsas. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-16 

Bilagd överenskommelse med Assyriska FF 

Bilagd överenskommelse med Syrianska FC 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-11-24 att uppdra till kontoret att upprätta en 
avbetalningsplan tillsammans med Assyriska FF och att förhandla fram ett nytt avtal med 
tydliga ekonomiska konsekvenser med Syrianska FC om de inte uppfyller sin del av avtalet. 
Avbetalningsplanen och avtalet följdes inte varför stadsdirektör och anläggningschefen i juni 
2017 skrev två nya överenskommelser med klubbarna avseende tillgång till arena och 
hantering av skulder. 

Överenskommelserna följdes ånyo inte avseende betalningar och vid ett nytt möte mellan 
föreningarna och kontoret gjordes nya överenskommelser avseende avbetalning av gamla 
skulder samt konsekvenser vid fortsatt utebliven betalning.   

I de nya överenskommelserna framgår tydligt att varje amortering ska erläggas på utsatt 
förfallodag samt att om detta inte sker så upphör amorteringsplanen att gälla. Avbetalningar 
har gjorts, men inte per förfallodag.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Fortsatt utebliven betalning innebär uteblivna hyresintäkter och påverkar det finansiella 
utrymmet för annan föreningsverksamhet. 

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 
Kultur- och fritidskontoret föreslår nämnden att: 



• upprätta nya amorteringsplaner med Assyriska FF och Syrianska FC i enlighet med 
bilagda förslag till överenskommelser. Om amortering inte sker senast förfallodagen 
upphör planen direkt att gälla och skulden kan lämnas vidare till inkasso. 

• om klubbarna inte följer ovanstående överenskommelser, ska nämnden snarast fatta 
beslut om konsekvenser som kan innebära hel eller delvis begränsning av klubbarnas 
nyttjanderätter av Kommunens idrottsanläggningar.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Nämnden återremitterar ärendet; 

1. före redovisning av de tidigare åtgärder som nämnden redan vidtagit i ärendet 
2. före en genomarbetad beskrivning (med en sk ”trappstege”) på vilka möjligheter vi har 

till påtryckning av klubbarna och vilka konsekvenser det blir för dem 
3. Dessa konsekvenser ska även gälla alla föreningar som har avtal med kommunen 

 

 



 

 

1 (2) 

     Södertälje den 16 maj 2018  

 

Överenskommelse mellan Södertälje Kommun och 
Assyriska FF. 

 

Parter 

Södertälje kommun, Kultur- och fritidskontoret, orgnr: 212000–0159, SÖDERTÄLJE, 

”Kommunen”,  

och 

Assyriska FF i Södertälje, orgnr: 802422-1676, Box 64, 151 21 SÖDERTÄLJE, ”Assyriska 

FF”, enskilt ”Part”, gemensamt ”Parterna”, har dag som ovan ingått följande 

överenskommelse.  

 

1. Bakgrund  

Parterna har ett avtalsförhållande som i korthet innebär att Assyriska FF mot betalning får 

nyttja Kommunens idrottsanläggningar. Mot bakgrund av att Assyriska FF vid upprepade 

tillfällen inte erlagt betalning eller erlagt betalning för sent har Assyriska FF ådragit sig en 

total skuld per 2017-12-31 på 1066 536 SEK. I oktober 2017 undertecknade Parterna en 

överenskommelse som innefattade en amorteringsplan. Då de betalningar som gjorts inte har 

skett på förfallodag och överenskommelsen därvid upphört att gälla, är Parterna överens om 

att en ny överenskommelse angående amorteringsplan ska gälla mellan Parterna. Syftet med 

amorteringsplanen är att undanröja Assyriska FF:s ackumulerade skulder till kommunen.  

 

För att undvika otydligheter ska betonas att Assyriska FF:s löpande ska erlägga 

hyresavgifter m.m till Kommunen och att denna överenskommelse sålunda gäller utöver 

Assyriska FF:s redan avtalade betalningsåtaganden gentemot Kommunen.   

  

2. Skuldreglering 

Assyriska FF:s totala skuld till och med 2017-12-31 uppgick ursprungligen till 1 066 536 

SEK. Assyriska FF ska avbetala skulden månadsvis till dess att skulden är avbetald, dock 

längst under totalt 5 år. Assyriska FF förpliktigas att erlägga  

17 850 SEK per månad till Kommunen. Faktura skickas ut från kommunen. 
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Parterna är överens om att Assyriska FF:s månatliga amorteringar inte får regleras med 

sedvanliga stöd och bidrag som Assyriska FF erhåller från Kommunen.  

 

Varje månatlig amortering ska erläggas på utsatt förfallodag. Om Assyriska FF inte betalar 

en faktura senast vid förfallodatumet, kan Kommunen lämna över skulden till ett 

inkassoföretag.  

 

Uteblivna eller försent erlagda amorteringar kan även komma att resultera i ett kommunalt 

beslut om att helt eller delvis begränsa Assyriska FF:s möjligheter att nyttja Kommunens 

idrottsanläggningar till dess Assyriska FF:s totala skuld är avbetald.  

 

3. Denna överenskommelse upphör att gälla för det fall Assyriska FF inte uppfyller samtliga 

åtaganden i överenskommelsen eller Kommunen överlämnar ärendet till inkassoföretag.  

 

  

 

 

Södertälje Kommun    Assyriska FF i Södertälje 

 

 

 

 

________________    ______________________ 
Rickard Sundbom    Firmatecknare 

Kommundirektör     
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     Södertälje den 16 maj 2018  

 

Överenskommelse mellan Södertälje Kommun och 
Syrianska FC. 

 

Parter 

Södertälje kommun, Kultur- och fritidskontoret, orgnr: 212000–0159, SÖDERTÄLJE, 

”Kommunen”,  

och 

Syrianska FC i Södertälje, orgnr: 815600-4304, Genetaleden 3, 15159 SÖDERTÄLJE, 

”Syrianska FC”, enskilt ”Part”, gemensamt ”Parterna”, har dag som ovan ingått följande 

överenskommelse.  

 

1. Bakgrund  

Parterna har ett avtalsförhållande som i korthet innebär att Syrianska FC mot betalning får 

nyttja Kommunens idrottsanläggningar. Mot bakgrund av att Syrianska FC vid upprepade 

tillfällen inte erlagt betalning eller erlagt betalning för sent har Syrianska FC ådragit sig en 

total skuld per 2017-12-31 på 296 937 SEK. I oktober 2017 undertecknade Parterna en 

överenskommelse som innefattade en amorteringsplan. Då de betalningar som gjorts inte har 

skett på förfallodag och överenskommelsen därvid upphört att gälla, är parterna överens om 

att en ny överenskommelse angående amorteringsplan ska gälla mellan parterna. Syftet med 

amorteringsplanen är att undanröja Syrianska FC:s ackumulerade skulder till kommunen.  

 

För att undvika otydligheter ska betonas att Syrianska FC löpande ska erlägga hyresavgifter 

m.m till Kommunen och att denna överenskommelse sålunda gäller utöver Syrianska FC:s 

redan avtalade betalningsåtaganden gentemot Kommunen.   

  

2. Skuldreglering 

Syrianska FC:s totala skuld till och med 2017-12-31 uppgick ursprungligen till 296 937 

SEK. Syrianska FC ska avbetala skulden månadsvis till dess att skulden är avbetald, dock 

längst under totalt 3 år. Faktura skickas ut från kommunen. Syrianska FC förpliktigas att 

erlägga 8 250 SEK per månad till Kommunen.  
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Parterna är överens om att Syrianska FC:s månatliga amorteringar inte får regleras med 

sedvanliga stöd och bidrag som Syrianska FC erhåller från Kommunen.  

 

Varje månatlig amortering ska erläggas på utsatt förfallodag. Om Syrianska FC inte betalar 

en faktura senast vid förfallodatumet, kan Kommunen lämna över skulden till ett 

inkassoföretag.  

 

Uteblivna eller försent erlagda amorteringar kan även komma att resultera i ett kommunalt 

beslut om att helt eller delvis begränsa Syrianska FC:s möjligheter att nyttja Kommunens 

idrottsanläggningar till dess Syrianska FC:s totala skuld är avbetald.  

 

3. Denna överenskommelse upphör att gälla för det fall Syrianska FC inte uppfyller samtliga 

åtaganden i överenskommelsen eller Kommunen överlämnar ärendet till inkassoföretag.  

 

  

 

 

Södertälje Kommun    Syrianska FC i Södertälje 

 

 

 

 

________________    ______________________ 

Rickard Sundbom    Firmatecknare 

Kommundirektör     
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