FALKENBERGS KOMMUN
FÖRFATTNINGSSAMLING

Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden
1.

Omfattning
Följande verksamheter kan, efter prövning i varje särskilt fall, komma
ifråga för kommunal borgen av Falkenbergs kommun.
1) Bolag som kommunen har ägarintresse i (helägda eller delägda)
2) Ideella föreningar och organisationer
3) Övriga

1.1

Bolag som kommunen har ägarintresse i
Till denna kategori hör, direkt eller indirekt, helägda bolag.
För, direkt eller indirekt, delägda bolag bör frågan om borgensengagemang
prövas restriktivt och, om så skulle bli fallet, skall solidarisk borgen tecknas.

1.2

Ideella föreningar och organisationer
Här avses i huvudsak idrottsföreningar och andra ideella föreningar.
Mot bakgrund av att säkerheterna för förpliktelser mot denna typ av låntagare oftast är mindre betryggande, bör kommunen inta en restriktiv
hållning.
I de fall kommunal borgen kan bli aktuell, skall följande riktlinjer gälla:
-

1.3

Borgen ges endast för lån till investeringar
Säkerhet för lånet i form av pantbrev och/eller avtal om
säkerhetsöverlåtelse skall normalt vara ett villkor
Fastigheter och byggnader eller motsvarande skall vara
fullvärdesförsäkrade.

Övriga
Till denna kategori hör bl a föräldrar- eller personalkooperativ samt andra
organisationer och företag, som bedriver allmännyttig verksamhet och som
anses gagna kommunens intressen och utveckling. Borgen beviljas efter
noggrann kreditprövning.

2.

Riskbedömning
Beslut om att ingå borgen skall föregås av bedömning av den risk åtagandet medför för kommunen. Detta sker genom en prövning av låntagarens kreditvärdighet och det specifika låneobjektet, som den sökta
borgen skall avse. I detta sammanhang är frågor som befintliga lån i
förhållande till totala tillgångar, kassaflöde, egenfinansieringsgraden
samt organisation och framtidsperspektiv viktiga faktorer, som bör ana-

5.17

lyseras. Konsekvensen för låntagaren om inte kommunal borgen beviljas, bör också belysas. Vidare bör en bedömning ske av hur ett infriande av åtagandet påverkar kommunens ekonomi.
I de fall det bedöms behövligt, bör borgensåtagandet villkoras av att
kommunen på lämpligt sätt får en kontinuerlig insyn i verksamheten.
3.

Beslutsgång
Beslut om borgen fattas av kommunfullmäktige, såvida icke detta är
delegerat till nämnder och/eller tjänstemän.

4.

Information
Kommunstyrelsen ansvarar för att register förs över de borgensåtaganden, som kommunen tecknat. Registret skall innehålla uppgifter om beslut och beslutsunderlag, låntagare, långivare, tidpunkt för åtagandet,
ursprungligt lånebelopp, som borgen avser, samt aktuellt lånebelopp.
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