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Regler för borgen
Kommunfullmäktiges beslut § 140/12

Grundläggande förutsättning för borgen

Med undantag för kommunens hel- och delägda företag förutsätter borgen att den
som ansöker om borgen inte kan ställa annan säkerhet.
Vem kan beviljas borgen?
Borgen kan endast lämnas för lån som tecknas av:
-

Kommunens helägda eller delägda företag samt kommunalförbund vari
kommunen är medlem.
Med delägt företag avses företag som är delägt med annan kommun och i
vilket Mariestads kommun har ett rättsligt bestämmande/inflytande.
Bostadsrättsförening där alla delar ägs av kommunen (eller indirekt genom
kommunägt bolag) likställs med kommunägt företag.

-

Ideella föreningar och andra sammanslutningar som enligt
kommunfullmäktiges bedömning kan likställas med ideell förening.

Vid borgen för delägda företag och kommunalförbund får kommunens
borgensåtagande inte vara större än kommunens andel i företaget respektive i
kommunalförbundet.
Ändamål och kriterier
Kommunens företag

-

För lån till investeringar, inklusive bostadsförsörjning

-

Pensionsåtagande enligt kollektivavtal
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Ideella föreningar (och likställda sammanslutningar)

-

För lån till investeringar. Borgen förutsätter att investeringen avser
verksamhet som kommunen själv har rätt att bedriva.

Riskbedömning

Innan kommunen beslutar om borgen ska låntagarens kreditvärdighet prövas.
Kommunen ska även pröva vilken betydelse en inlösen av borgensåtagande kan få
för kommunens ekonomi samt i vilken utsträckning borgensåtagandet påverkar
kommunens kostnader för egna lån. Riskbedömningen ska dokumenteras. Borgen
får inte lämnas ut för lån i utländsk valuta.
Därutöver krävs att låntagaren tidigare har skött sina åtaganden och betalningar
till kommunen och andra fordringsägare.
Egeninsats med mera

Vid lån till investeringar ska egeninsatsen normalt uppgå till minst tio procent av
investeringskostnaden. Om egeninsatsen är lägre än tio procent ska skälen till
detta särskilt anges.
Föreningar ska påbörja återbetalning av borgensäkrade lån senast inom ett år
räknat från dagen för borgensbeslutet. Lån får omsättas hos olika institut.
Ursprungliga löptider och övriga lånevillkor får inte ändras utan kommunens
medgivande.
EG-fördragets regler om statsstöd

EG-fördragets regler om statsstöd kan i vissa fall vara tillämpliga även på
borgensåtagande från en kommun. I prövningen ska därför alltid säkerställas att
sökt borgen är förenlig med EG-fördragets regler om statsstöd.
Avgift för borgen

För borgensåtagande till kommunägda företag ska kommunen ta ut en årlig avgift
om 0.6 procent av det faktiska lånebeloppet. Beloppet faktureras årsvis i
efterskott, beräknat på ianspråktagen borgen per den 31 december föregående år.
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Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar om borgen. Kommunstyrelsen äger rätt att besluta
om borgen till stöd för bostadsförsörjningen. Kommunstyrelsen äger vidare rätt
att besluta om ändrade villkor för tecknade borgensåtaganden i de fall detta
undantagsvis kan bli aktuellt.
Beslutsnivå

Beslut om borgen ska innehålla uppgift om lånebeloppet och lånets löptid. Efter
beslut om borgen för visst kapitalbelopp äger ekonomichefen rätt att slutligt
godkänna räntan och övriga villkor för borgensåtagandet.
Försäkring

De investeringar som finansieras med borgenslån ska vara betryggande
försäkrade. Kommunen ska under borgensåtagandets giltighetstid hållas
underrättad om att försäkringen gäller.
Årsredovisning

Den som beviljas borgen ska årligen lämna in årsredovisning för sin verksamhet.
Information

Borgensåtaganden ska redovisas i årsredovisningen ”utanför linjen” med
hänvisning till detaljerad sammanställning.

