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Omfattning

Kommunen prövar borgen för bolag där kommunen har ägarintresse.
Kommunen kan pröva borgen för andra, om ändamålet gagnar kommunens
verksamhet och ekonomi.

2

Ändamål

Borgen prövas för följande ändamål
 Lån till investeringar inklusive bostadsförsörjning
 Pensionsåtagande, avgångsförmåner och tjänstegrupplivförsäkring
enligt kollektivavtal
 Hyresgarantier
 Andra ändamål enligt bolagsordning eller motsvarande

3

Riskbedömning

I beslutsunderlaget skall ingå en bedömning av den risk borgen medför för
kommunen och hur stort inflytande ett sådant risktagande kan få för
kommunens ekonomi.

4

Säkerhet

Kommunen kan föreskriva säkerhet i form av


Pantbrev i fast egendom



Företagsinteckning



Säkerhetsöverlåtelse av byggnad på ofri grund



Andra säkerheter

Kommunen kan föreskriva att låntagaren som erhåller borgen ska förbinda
sig att inte belåna fastighet ytterligare mot panträtt.
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Försäkring

Företag som erhåller borgen för investering skall hålla den betryggande
försäkrad. Kommunen skall under hela borgensåtagandets giltighetstid vara
underättad om att försäkringen gäller.

5.1 Andra än helägda företag
Vid prövning av borgen för andra än helägda företag skall följande bedömas


Ryms borgen inom kommunens kompetens



Faller ändamålet inom prioriterad verksamhet



Vilka övriga kostnader kan borgensåtagande föra med sig



Låntagares kreditvärdighet (organisation, kompetens, soliditet, likviditet
mm)



Kan gäldenären/låntagaren lösa sin finansieringsfråga utan kommunal
borgen i så fall till vilken högre kostnad



Borgens objektets ekonomi (driftkalkyl, egenfinansiering)



Kan kommunens risk vid borgen begränsas genom säkerhet i form av
underborgen (panträtt, delad borgen mm)



Tid som borgen ska gälla



Avser borgen ett bestämt belopp



Hur förändras kommunens/koncernens soliditet och andra nyckeltal



Påverkas kostnaderna för kommunens krediter om borgensåtagandena
utökas.

En analys av riskerna med av kommunen lämnade borgen skall göras i
årsredovisningen.

6

Avgift

Avgiften är en kompensation för administrativa kostnader och för den risk
för högre räntekostnader som finns då borgensåtagandet kan vara en negativ
faktor vid kreditgivares värdering av kommunen.
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Avgiftsbefrielse medges om avgift leder till behov av höjda kommun bidrag
och av särskilda skäl som prövas av kommunstyrelsen.

7

Beslut och handläggning

Kommunfullmäktige beslutar om alla borgens engagemang. Dock beslutar
kommunstyrelsen eller den kommunstyrelsen delegerar till om det avser
borgen vid övertagande eller konvertering av befintliga lån för
bostadsförsörjning.
Arbetsutskottet och kommunstyrelse lämnar förslag till beslut. Bygg- och
plannämnden skall yttra sig över borgen avseende bostadsförsörjning.
Administrativa kontoret bereder förslag till beslut. Administrativa kontoret
ansvarar för formerna för och handlingar till ansökan om borgen.
Administrativa kontoret ansvarar för och förvarar handlingar som ska finnas
hos kommunen efter beslut om borgen.

8

ANVISNINGAR OM TILLÄMPNINGAR AV
REGLER FÖR ÅNGE KOMMUNS
BORGENSÅTAGANDE

9

Omfattning och ändamål

Borgen kan lämnas till kommunens helägda aktiebolag och övriga helägda
företag.
Borgen för andra än helägda företag prövas i undantagsfall. I dessa fall
skallborgen främja prioriterad kommunal verksamhet och avse verksamhet
som av ekonomiska skäl inte produceras i egen regi eller av helägda bolag.

10 Riskbedömning, säkerhet, försäkring
Att skriva på en borgens handling är alltid förenat med ett risktagande. Om
gäldenären inte betalar tvingas borgensmannen betala i enlighet med den
förpliktelse borgensmannen ingått.
Ett borgensåtagande kan föra med sig andra kostnader än det förbundna
beloppet. I efterhand kan, för att undanröja obestånd, krav aktualiseras om
ägartillskott, bidrag, lån, nytt borgen osv.
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Borgen åtagande kan påverka kreditgivarens bedömning om borgensmannen
kreditvärdighet och orsaka merkostnader för borgensmannens upplåning.

10.1 Helägda företag
Särskilda regler gäller för styrning av den kommunala koncernen.
Riskbedömning och kreditvärdering av de helägda företagen ingår som en
naturlig del i kommunstyrelsens löpande uppföljning och i kommunens
koncern årsredovisning.
Helägda företag skall samverka finansiellt med kommunen i kommunens
koncernbank på kort sikt Det innebär att företagens upplåning i första hand
skall prövas i kommunens internbank. Borgen för lån kan därför minimeras.

11 Avgift
Årlig avgift skall uttas för borgen på återstående borgens belopp.
Kommunstyrelsen prövar avgiftens storlek och kan besluta om
avgiftsbefrielse i enskilda fall.

12 Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om borgen.

13 Handläggning
Kommunstyrelsen fastställer handläggningsrutiner.

14 Information
I bilaga till årsredovisningen skall förtecknas för sig varje borgensåtagande
med avseende på


Kommunfullmäktiges beslut



Beslutets giltighetstid



Företag som borgen avser



Ändamål



Kvarvarande borgens belopp på balans dagen



Eventuell säkerhet
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Kommunstyrelsen kall delge banker och andra kreditgivare till kommunen,
reglerna för Ånge kommuns borgensåtagande.

15 Anvisningar
Kommunstyrelsen utfärdar anvisningar om tillämpningen av dessa regler.
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