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1. Allmänt 

1.1 Inledning  

Borgen är ett löfte att betala en skuld för någon annan om denne inte betalar. Den som 

tecknar borgen, d.v.s. går i borgen för någon, kallas för borgensman. Kreditgivaren går 

under beteckningen borgenär och låntagaren benämns gäldenär.  

 

Kommunen har enligt lag möjlighet att ingå borgen för företag och organisationer 

gällande ändamål som tillhör kommunens kompetensområde.  

 

Borgenspolicyn ska vara styrande och vägledande för politiker och tjänstepersoner i 

borgensärenden samt upplysa kreditgivare och andra intressenter efter vilka grunder 

kommunen åtar sig borgensförpliktelser. 

 

1.2 Syfte  

 

Syftet med borgensåtagandet ska vara att stödja verksamhet, som inte bedrivs av 

kommunen själv, men som ur kommunalpolitisk synpunkt anses vara angelägen och/ eller 

där stödet kan anses ligga inom ramen för den s.k. kommunala kompetensen. De ändamål 

som åtagandet gynnar ska således främja kommunens syften och intressen. 

 

1.3 Organisation  

Kommunfullmäktige beslutar om nytt kommunalt borgensåtagande. 

  

2. Omfattning 

Kommunen ska ha en mycket restriktiv inställning till borgen och nyteckning av borgen 

avseende ideella föreningar samt övriga företag och organisationer. Borgen ska endast 

lämnas om det är en absolut nödvändighet för projekt/verksamhet som kommunen 

värderar som mycket angelägna.  

Denna bedömning bör bygga på om det ur kommunalpolitiskt synpunkt anses angeläget 

och/eller ligger inom ramen för kommunens befogenheter. De ändamål som åtagandet 

gynnar ska alltså sammanfalla med kommunens egna syften och intressen. Ett kommunalt 

borgensåtagande får inte äventyra eller fördyra kostnaden för den egna kommunala 

upplåningen.  

Kommunens bolag får inte ingå eller teckna borgen. 

 

2.1 Belopps- och tidsgränser  

Borgen ska vara exakt avgränsad i belopp och tid.  

Borgensåtagandet ska tidsbegränsat till 10 år. Redan ingångna åtaganden ska, vid för-

nyelse, om möjligt tidsbegränsas på motsvarande sätt. Därefter sker förnyad prövning. 
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För långfristiga lån som kommunen går i borgen bör låntagaren visa en amorteringsplan. 

Lån kan omsättas hos olika kreditinstitut, men ursprungliga amorteringsplaner, 

återstående löptider och belopp får inte överskridas utan att åtagandet omprövas. 

Kommunens regressrätt ska skrivas in i villkoren för borgensåtagandet. Borgen för lån i 

utländsk valuta får inte tecknas.  

 

2.2 Riskanalys/bedömning 

Kommunen har skyldighet att ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Kommunala medel ska hanteras med försiktighet. Kommunens beslut att ingå ett 

borgensåtagande ska alltid föregås av en noggrann analys/bedömning av den risk som 

borgensåtagandet medför för kommunen. Av detta följer att ansökan om borgen ska 

prövas restriktivt och beslut ska föregås av: 

• bedömning av låntagarens kreditvärdighet/betalningsförmåga  

• bedömning före igångsättandet av låneobjektets investerings- och driftkalkyler.  

Riskanalys ska genomföras kontinuerligt under tiden som borgensåtagandet består och 

ska baseras på ett gediget ekonomiskt underlag med beaktande av bland annat arten och 

omfattningen av förpliktelser, förändringar i ekonomiska förutsättningar, lagstiftning, 

enskilda händelser mm. En riskanalys ska genomföras vid förnyande av äldre borgens-

åtagande.  

 

3. Riskavgift/borgensavgift 

Kommunens borgensavgifter ska möta lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter 

som konkurrerar med privata aktörer. Villkoren ska varken vara bättre eller sämre än de 

villkor bolagen skulle kunna erhålla på egna meriter. Borgensavgifterna ska baseras på 

en modell som tar sin utgångspunkt i marknadsmässiga villkor samt tar hänsyn till 

respektive bolags finansiella status. Borgensavgifterna ska uppdateras en gång per år. 

För samtliga helägda kommunala bolag ska borgensavgift tas ut. Borgensavgiften räknas 

fram enligt modell beskriven i riktlinjer för kommunal borgen. Avgiften beslutas sedan 

årligen i samband med att kommunfullmäktige antar Mål- och resursplan. 

 

4. Säkerheter 

Låntagare ska som ett villkor för att borgen beviljas förbinda sig att hålla de objekt och 

de investeringar som borgen lämnas för betryggande försäkrade under den tid som borgen 

ska gälla. Kommunen ska fortlöpande hållas underrättad om att försäkringen gäller.  

 

5. Redovisning av borgen 

Den kommunala redovisningen ska bland annat informera om de förpliktelser som 

kommunen har iklätt sig. Kommunallagen och god redovisningssed kräver att kommunen 
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i sin årsredovisning upplyser om borgensförbindelser och övriga förbindelser. En 

riskbedömning av kommunens borgensåtaganden ska göras varje år i årsredovisningen. I 

årsredovisningen ska (med belopp) framgå de förpliktelser under borgensåtaganden som 

kommunen varit tvungna att infria.   

 

 


