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Borg
genspo
olicy för
r Munke
edals ko
ommun
n
1. Allmänt
1.1 Ändamål
b
gande är ettt stöd från kommunen som syfta
ar att stödjja
Ett kommunalt borgensåtag
amhet som inte bedriv
vs av komm
munen själv
v och som ligger inom
m ramen förr
verksa
komm
munens kom
mpetensområde. Ett så
ådant borge
ensåtagand
de är inte n
någon
obligatorisk ellerr tvingande verksamhe
et för komm
munen. Kom
mmunen bllir ibland
hällsekonom
min,
efterfrrågad som säkerställare på grun d av sin breda förankring i samh
där fra
amförallt be
eskattnings
srätten ses som en ga
arant för kreditvärdigh
het. Ett
komm
munalt borgensåtagand
de får inte äventyra eller fördyra
a kostnaden
n för den eg
gna
komm
munala upplåningen. Kommunal
K
b
borgen ska emellertid tillämpas rrestriktivt.
yfte
1.2 Sy
Denna
a policy för Munkedals
s kommunss borgensåttaganden har till syfte
e att:



vara styra
ande för ko
ommunens beslutsfattare och handläggare i
borgensärenden. Avsikten är d ärvid att ås
stadkomma
a en konsek
kvent
g och styrning av borg
gensfrågor i kommune
en
hantering
ge kommuninnevåna
are, kreditg
givare och andra
a
intre
essenter up plysning om
m
a grunder kommunen
k
ikläder sig borgensförpliktelser
efter vilka

Borgenspolicyn beslutas
b
av kommunfu
ullmäktige.
anliga typ
per av borg
gensåtaga
anden
1.3 Va
I allmä
änhet utforrmas ett bo
orgensåtaga
ande på nå
ågot av följa
ande sätt:
Enkel borgen
Vid en
nkel borgen
n blir borgensmannen (kommune
en) betalnin
ngsskyldig fförst sedan
n
det vid
d utmätningsförsök ho
os låntagarren/gäldenä
ären har ko
onstaterats att denne
inte ka
an betala. En variant av enkel bo
orgen är så
å kallad fyllnadsborgen
n. Ett sådant
borgensåtagande
e används främst
f
vid lån där säk
kerhet även
n lämnas i fform av
ätt i den be
elånade ege
endomen. B
Betalningsa
ansvar unde
er en fyllna
adsborgen
panträ
inträder normalt när pantsä
äkerheten h
har realiserrats, men in
nte räckt fö
ör att betala
a
varens fordrran.
långiv
Propriieborgen
Vid prroprieborge
en ingår borrgensmann
nen borgen med förbin
ndelse som gäller ”sås
som
för egen skuld”. Detta inneb
bär att lång
givaren vid utebliven betalning h
har möjlighe
et
äva vem långivaren vill av låntag
garen eller borgensma
annen (dvss. det
att krä
förelig
gger ett solidariskt ans
svar). Vanl igtvis är de
et borgensm
mannen som
m först blirr
sökt o
och anmoda
ad att infria
a sitt åtagan
nde.
Generrell borgen
En gen
nerell borge
en är en va
ariant av prroprieborge
en och innebär att inte
e endast
befintliga, utan även
ä
komm
mande, skul der till lång
givaren omfattas av
et. En gene
erell borgen
n kan vara begränsad till beloppe
et men
borgensåtagande
ser för lån, som låntag
garen tagit upp och äv
ven innefattta
omfatta alla skuldförbindels
nen inte kän
nda skuldfö
örbindelser.. Sammantaget innebä
är detta förr
av borrgensmann
borgensmannen,, att denne står risk ’’ såsom för egen skuld
d ’’ för samttliga av
garens skulder, ex i ba
ank eller krreditinstitutt. Ramborgen är en ge
enerell borg
gen
låntag
med tak.
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Komm
munens regrressrätt (rä
ätten att krräva tillbaka
a beloppet av gäldenä
ären)
I de fa
all kommun
nen har infrriat ett borg
gensåtagan
nde ska kom
mmunens m
möjlighet att
utnytttja sin regre
essrätt alltid utnyttjass.

2. Om
mfattnin
ng av bor
rgensåta
agande
2.1 Ve
erksamhe
et och ända
amål – all männa be
egränsning
gar
Komm
munal borge
en kan kom
mma i fråga för allmän
nnyttigt änd
damål inom
m kommune
ens
kompe
etensområd
de.
munal borge
en ska enda
ast lämnas om ett såd
dant åtagan
nde är en a
absolut
Komm
nödvä
ändighet förr genomförrandet av p
projekt ellerr verksamhet som kom
mmunen
värderrar som angelägen.
ktigt att klarrgöra ända mål och un
nderlag för den verksa
amhet
Det ärr därför vik
låntag
garen/gälde
enären bedriver innan borgen be
eviljas. Kom
mmunal borrgen får end
dast
lämna
as till förmå
ån för:




Helägt och delägt kommunal t bolag;
ninvest i Sverige AB;
Kommun
Förening
gar och org
ganisation
ner

en för fören
ningar och organisatio
oner ska förreträdelsev
vis avse
Borgensåtagande
g till skola, socialtjänst eller kultu
ur och fritid
d
förening/organisation med anknytning
om bedriver icke vinsttdrivande v
verksamhet. Borgen ka
an lämnas till förening
gar
och so
vars v
verksamhett syftar till att
a utveckla
a landsbygd
den, såsom
m organiserrade byalag
g.
Borgen till föreningar och organisation
ner får enda
ast beviljas
s om
nisationen tidigare
t
harr skött sina
a åtaganden
n och betallningar mott
föreningen/organ
munen.
komm
g av borge
en, belopps
s- och tids
sgränser
2.2 Utformning
gensavtal so
om innefatttar de villko
or som ang
ges i denna borgenspo
olicy
Ett skriftligt borg
ska alltid upprätttas.
er av borg
gen teckna
as?
2.2.1 Vilka type
Helägtt och deläg
gt kommuna
alt bolag
ala bolag) ska
För öv
vriga (hel- och
o
delägda kommuna
s
kommu
unen ingå p
proprieborg
gen
eller, o
om möjligt, enkel borgen.
munen ska inte
i
ingå ge
enerell borg
gen om dett inte finns särskilda sskäl. I de
Komm
särskilda fall som
m generell borgen
b
ges ska den va
ara begräns
sad till ett b
belopp.
orgen är en
n generell borgen
b
med
d tak.
Rambo
o
ner
Föreniingar och organisation
För föreningar oc
ch organisa
ationer teck
knas enkel borgen.
ch tidsgränser
2.2.2 Belopp oc
Allmän
nt
Borgen ska vara exakt avgrränsad till b
belopp och tid samt allltid skrivass ned i taktt
att fordran amorteras.
med a
ganden ska tidsbegrän
nsas till 10 år. Redan ingångna å
åtaganden
Nya borgensåtag
gränsas på motsvaran
nde sätt.
skall, vid förnyelse, om möjjligt tidsbeg
munens regressrätt ska
a skrivas in
n i villkoren
n för borgen
nsåtagande
et.
Komm
Borgen för lån i utländsk
u
va
aluta får intte tecknas.
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Särskiilda regler för
f förening
gar och org
ganisationerr
För föreningar oc
ch organisa
ationer är k
kravet att vid borgen ska
s egen in
nsats motsv
vara
en insats ärr lägre än vad
v
som an
ngivits, ellerr
10 % av investerringen. För de fall ege
saknas, ska
a skälen till detta mottiveras särs
skilt i ansök
kan.
helts s
orgen för orrganisationer och före
eningar får kommunen
ns åtagande
e maximaltt
Vid bo
gälla fför ett belopp om 1 50
00 000 kron
nor.
ortering påbörjas inom
m ett år. Lå
ån kan
För föreningar/orrganisationer ska amo
ka institut, men ursprrungliga am
morteringsplaner, återsstående
omsätttas hos olik
löptide
er och belo
opp får inte överskrida
as utan en ny
n prövning
g av borgen
nsåtagande
et.

3. Riiskanalys
s

En kom
mmun har skyldighet att enligt k
kommunalla
agen ha en god ekono
omisk
hushållning i sin verksamhe
et. Kommu nala medel ska hanteras med fö rsiktighet. Av
prägla komm
munens iklä
ädande av
detta följer att sttor restriktiivitet ska p
borgensansvar.
orgensåtaga
ande innebä
är alltid ettt risktagand
de. Kommu
unens beslu
ut att ingå ett
e
Ett bo
e ska alltid föregås av
v en noggra
ann analys/
/bedömning
g av den ris
sk
borgensåtagande
borgensåtag
gandet med
dför för kom
mmunen. Vid
V sådan riskanalys sk
ka bland
som b
annat följande öv
vervägas:



Affärsmä
ässiga risk
ker, innefatttande lånttagarens marknadspossition.
Finansiella risker, innefattan de kreditvä
ärdering av låntagaren
n, bedömning
enärens mö
öjligheter att
a fullfölja sina åtagan
nden,
av låntagarens/gälde
ng av lån, lå
åneobjekt o
och lånevilllkor samt bedömning
b
av möjlighet
bedömnin
att finansiera objekttet på anna
at sätt och kostnaden
k
för alternattiv
ng.
finansierin

nalys ska därefter görras vid beho
ov under de
en tid som borgensåta
agandet
Riskan
bestårr och ska baseras på ett
e ekonom
miskt underllag med beaktande av
v bland ann
nat
arten och omfatttningen av förpliktelse
er, förändrin
ngar i ekon
nomiska förrutsättninga
ar,
kilda hände
elser, m.m. En riskana
alys ska görras vid förn
nyande av
lagstifftning, ensk
äldre borgensåta
aganden.

4. Bo
orgensav
vgift

Komm
munen ska efter
e
beslutt i varje ensskilt ärende
e ta ut en årlig
å
borgen
nsavgift som
ett sättt att reduc
cera kreditrrisk och täccka adminis
strativa kos
stnader.
orgensåtaga
anden avse
eende komm
munens hel- eller delä
ägda bolag utgår en årlig
å
För bo
borgensavgift i fo
orm av en procentsatss på utnytttjad borgen (borgensb
beloppet vid
d
gen av avg
giftsåret).
utgång
f förening
gar och org
ganisationer.
Särskiilda regler för
orgensåtaga
anden som lämnas tilll föreningar och organ
nisationer u
utgår en årlig
För bo
borgensavgift som fastställs
s av komm
munfullmäkttige i samba
and med be
eslut om
a
ska vara minst 0
0,1 procentt av kvarstå
ående skuld
dbelopp vid
d
borgen. Denna avgift
gen av avg
giftsåret. Av
vgiftens sto
orlek ska sä
ättas i proportion till riisken med
utgång
borgensåtagande
et.
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Komm
munfullmäkttige skall se
enast i junii året före avgiftsåret
a
besluta om
m storleken på
borgensavgiften för varje enskilt ärend
de. För att säkerställa
a att borgen
nsavgifterna
ekt procenttsats skall en
e avstämn
ning genom
mföras för
under året satts till en korre
varje ärende. De
enna avstäm
mning skall genomföra
as senast vid
v utgånge
en av
såret. Avgifften skall erläggas
e
sen
nast 31 ma
ars året efte
er avgiftsårret.
avgifts

5. Sä
äkerhete
er

Vid tecknande av
v kommuna
al borgen b
bör kommun
nen, om möjligt, kräv
va säkerhet
åntagaren/g
gäldenären för hela elller delar av
v borgensåtagandet. S
Säkerhet kan
från lå
då bla
and annat krävas
k
som:






Pantbrev i fast egendom (pröva
as efter förrmånsläge).
nteckning.
Företagsin
Säkerhets
söverlåtelse
e av byggn ad på ofri grund.
g
Solidarisk
k borgen frå
ån styrelsem
medlemma
ar (personlig
g, eller ann
nan typ av
underborg
gen).
Intäkter för
f komman
nde bidrag..

et fall säkerrhet lämnas
s i form av pantbrev i fast egend
dom får ytte
erligare
För de
belåning i pantsa
att fastighet som utgå
ångspunkt inte ske uta
an kommun
nens
medgiivande.
gare/gälden
när ska som
m ett villko r för att bo
orgen beviljas förbinda
a sig att hålla
Låntag
de objjekt och de
e investeringar som bo
orgen lämnas för betry
yggande fö
örsäkrade
under den tid som borgen ska
s
gälla. K
Kommunen ska fortlöp
pande hålla s underrätttad
om att försäkring
gen gäller. Låntagaren
n/gäldenäre
en ska utan
n anfordran
n tillställa
munen lånta
agarens/gälldenärens ffortlöpande
e redovisnin
ng och årsre
komm
edovisning.

6. Be
eslutsgång

Beslutt om borgensåtagande
e fattas av kommunfu
ullmäktige. Borgensäre
enden
admin
nistreras av
v ekonomienheten.
ut om kommunens bo
orgensåtaga
ande ska fö
öljande regleras:
I beslu












1 år från be
eslutsdatum
m) Därefterr är erbjuda
andet förfalllet
Beslutets giltighet (1
varvid ny prövning måste
m
göra s och nytt beslut fatta
as.
Borgensåtagandets löptid (10 å
år).
m låntagare/gäldenärr för vilken förpliktelse
en ställs.
Uppgift om
Uppgift om
m för vilkett objekt elle
er vilken in
nvestering borgensåtag
b
gandet
utställs.
orgen; t.ex. enkel elle r propriebo
orgen.
Typ av bo
Typ av lån
n och lånetts omfattnin
ng samt up
ppgift om ev
ventuell
amorterin
ngsplan.
Beloppsbe
egränsning för borgen
nsåtagande
et.
Uppgift om
m vilken ev
ventuell säk
kerhet kom
mmunen erh
håller.
Villkor om
m att borgensobjektet är försäkra
at under bo
orgensåtaga
andet.
Kommune
ens rätt till insyn i borrgenstagare
ens verksam
mhet.
Borgensav
vgiftens sto
orlek.

7. Re
edovisning av bo
orgensåttaganden
n

Den kommunala redovisningen ska bla
and annat informera om
o de förplliktelser som
munen har iklätt sig.
komm
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Komm
munallagen och god re
edovisningsssed kräver att kommu
unen i sin å
årsredovisn
ning
upplys
ser om borg
gensförbind
delser och ö
övriga förb
bindelser me
ed belopp, samt redov
visa
en bed
dömning av
v risken attt ytterligare
e förpliktels
ser måste infrias i fram
mtiden.
en som vid bokslutstilllfället är ve
erifierade att
a infrias sk
ka skuldförras i
Borgensåtagande
sräkningen. I övrigt re
edovisas sa
amtliga borgensförbind
delser "inom
m linjen" och i
balans
enlighet med god
d redovisningssed.
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