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Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Riktlinjer för kommunal borgen
Fastställd av kommunfullmäktige 2014-10-27 § 141.

Syfte med kommunal borgen

”Går någon i löfte för annan mans
gäld; betale han det gäldenär själv
ej gälda gitter”

Att gå i borgen är ingen obligatorisk eller tvingande verksamhet.
//HANDELSBALKEN 10:8
Borgensåtaganden har utvecklats inom ramen för kommunens
befogenheter. De ändamål som åtagandena gynnar ska sammanfalla med
kommunens syften och intressen.

Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att
fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens/låntagarens räkning om denne inte kan göra
det.
Att fastställa riktlinjer för kommunens borgensåtaganden ger stadga, stöd och vägledning
för politiker och handläggare.
Antagna allmänna riktlinjer för borgensåtaganden ger dessutom kreditgivare och andra
intressenter - massmedia och allmänhet - upplysningar om efter vilka grunder kommunen
ikläder sig borgensförbindelser.
Omfattning
Borgen lämnas till helägda kommunala bolag och deras helägda dotterbolag. Detta ger
bättre lånevillkor och förbilligar på så sätt finansiering av sådan verksamhet och service
som är av intresse för kommunen. Borgensbeslutet omfattar såväl lånebelopp som upplupen
ränta och amortering.
Ändamål
För de kommunala helägda företagen bör borgen generellt avse lån till investeringar, olika
ändamål enligt bolagsordning, samt eventuella rörelsekrediter.
Riskbedömning
När ett nytt åtagande aktualiseras bör en verksamhetsmässig bedömning göras. Ändamålet
ska överensstämma med vad kommunen kan stödja enligt de ändamål de kommunala
företagen har enligt bolagsordning, reglementen eller andra riktlinjer.
Beslut om borgen ska innehålla en bedömning av den risk kommunen ikläder sig.
Kommunens borgensåtagande får inte äventyra eller fördyra kostnaden för den övriga
upplåningen inom koncernen.
För att lämna borgen ska följande kriterier vara uppfyllda:
 Lånet ska vara upptaget i svenska kronor.
 Investering, som ligger till grund för borgensansökan, får i normalfallet inte ha påbörjats

innan ansökan om bogen kommer till kommunen.
 Investeringar som finansieras med lån där kommunal borgen beslutas ska vara
betryggande försäkrade.
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Avgifter för borgen
Allmännyttiga bostadsaktiebolag
För allmännyttiga bostadsaktiebolag ska det enligt lagstiftningen tas ut en borgensavgift för
lån som tas upp med kommunal borgen Avgiften ska neutralisera de fördelar som de
bolagen har vid upplåning jämfört med övriga bostadsföretag.
Borgensavgift ska tas ut av kommunens allmännyttiga bostadsaktiebolag med 0,35 % av
den genomsnittliga upplåningen under året räknat på skillnaden mellan ingående och utgående låneskuld i balansräkningen. Om detta är uppenbart oskäligt kan kommunstyrelsen
besluta om ett avvikande beräkningssätt. Borgensavgiften erläggs årsvis i efterskott.
Påslag görs på nyttjad koncernkredit med 0,25 % för allmännyttiga bostadsaktiebolag med
ränta beräknad dag-för-dag.
Övriga kommunala bolag
Liknande reglering om borgensavgifter beslutas av kommunfullmäktige för övriga kommunala
bolag.
Beslut om borgensärenden
Kommunfullmäktige beslutar om ett borgensåtagande överstiger 1 mkr vid ett nytillkommande eller förlängt borgensåtagande. För belopp understigande 1 mkr beslutar kommunstyrelsen.
Ansökan om kommunal borgen ska ställas till kommunstyrelsen
Giltighetstid
Varje borgensåtagande ska tidsbegränsas till högst 10 år. Tidsbegränsningen gäller också
det lån som tas upp med kommunens borgen.
Situationer där kommunens borgensåtaganden skulle kunna utlösas, eller när företaget eljest
skulle komma på obestånd kan i sådana fall i stället för borgen ges kapitaltäckningsgarantier
under begränsad tid.
Övrigt
När beslutet att medge kommunal borgen, har vunnit laga kraft, får underskrift av handlingar ske. Kommunal borgen tecknas enligt kommunstyrelsens reglemente och särskilda
beslut om firmatecknare.
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