1 (3)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Hans Asplund

2021-04-07

Dnr KS 2017-309

Kommunstyrelsen

Borgenspolicy – Gemensam för kommunkoncernen,
revidering
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till reviderad Borgenspolicy – Gemensam för kommunkoncernen
fastställs.
Ärende
Borgenspolicyn antogs enligt kommunfullmäktige enligt 2017-04-25, § 134
och kommunens finansiella styrdokument ska revideras minst en gång per
mandatperiod. Syftet med uppdateringen är att anpassa Borgenspolicyn till
aktuell Lån och Borgensram.
Borgenspolicy – Gemensam för kommunkoncernen föreslås uppdateras med
förtydliganden om att begreppet lån också inbegriper eventuella derivat- eller
swapavtal som är ingångna för att förändra (minska) ränterisken i specifikt lån.
Policyn föreslås också uppdatera referens till aktuell version av
kommunallagen. Förslag till revideringar är markerade i policyn med rött i
texten.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Borgenspolicy – Gemensam för kommunkoncernen, revidering, 2021-04-07
Bilaga – Förslag till reviderad Borgenspolicy – gemensam för kommunkoncernen
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Bakgrund
Kommunkoncernens och kommunens egna finansiella styrdokument ska
revideras minst en gång per mandatperiod. Senaste revideringen av
borgenspolicyn var i april 2017.
Borgenspolicy kompletterar Lån och borgensram med definitioner, riktlinjer,
och förtydliganden. Det ska finnas en samstämmighet mellan policyn och
rambeslutet.
Ekonomiska konsekvenser
Borgen på derivat kopplade till specifika lån bedöms ge små men positiva
ekonomiska konsekvenser då vissa banker har informerat om att de kommer att
kunna erbjuda bättre pris på derivatkontrakten om det finns en kommunal
borgen. Samtidigt har någon bank har sagt att borgen för dem inge ger någon
prisskillnad.
Det är svårt att kvantifiera vinningen med borgen då den beror av vald motpart
och omfattningen av derivat och swappar i bolagens lånehantering. Men inga
kostnader är förknippade med denna aktivitet.
Kommunala mål
Hållbar ekonomi
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag (inkl.
policy)
Finanschef, Hans Asplund

