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Borgen till vad och till vem? 
Kommunal borgen kan efter särskild prövning lämnas till företag som ingår i 
kommunkoncernen för lån till investeringar i byggnader, anläggningar, maskiner, 
transportmedel m.m. 
 
Kommunen har en mycket restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare och 
ändamål. Borgen för andra låntagare ska alltid föregås av en kreditprövning. Borgen får 
endast tecknas om annan säkerhet inte anses tillräcklig eller om kommunal borgen medför att 
borgenstagarens räntekostnad minskar avsevärt. 
 

Borgen småhus 
Utöver hittills lämnade utfästelser får borgen inte utvidgas i nya ärenden som gäller 
förlustgaranti gentemot staten för bostadsändamål till småhus. När det gäller frågan om 
fortsatt ansvarstagande för nya låntagare i samband med fastighetsöverlåtelser kan ny 
prövning ske. 
 

Riskbedömning 
Innan beslut om att ingå borgen skall risken med åtagandet analyseras/bedömas. Riskerna ska 
avvägas mot kommunens ekonomiska åtaganden och prioriteringar i övrigt. 
 

Säkerhet 
Beslut om borgen ska föregås av: 

• analys utförd av bank eller annan fristående bedömare gällande investerings- och 
driftkalkyler 

• kommunen prövar dessutom alltid själv borgenstagaren med underlag av ovanstående 
analys 

• klarläggande av vad borgenstagaren kan lämna för säkerhet till kommunen för 
borgensåtagandet 

 
Vid borgen till kommunägda bolag krävs inte någon säkerhet men mot övriga borgenstagare 
gäller att ovanstående analyser utförs. 
 

Borgensavgift 
En borgensavgift ska årligen uttas av de låntagare som får kommunal borgen, dock ej för 
borgen på småhus. Motiv till att kommunen kan ta ut en avgift är 

• en kompensation för risktagande (riskpremie) 
• risk för högre kostnader för kommunen då åtagandena i sig kan vara en negativ faktor 

vid kreditgivares bedömning av kommunen 
• borgensåtagandet är förenat med administrativa kostnader för kommunen 
• avgift till koncernens bostadsbyggande ger en konkurrensneutraliserande effekt inom 

bostadsmarknaden 
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• det finns utrymme hos borgenstagaren att betala avgift dels genom lägre ränta och dels 
p.g.a. att den kommunala säkerheten ersätter pant i egendom som är förenad med en 
kostnad. 

 
Borgensavgiften ska vara 0,50 procent för kommunala bolag. För föreningar och övriga med 
kommunal borgen ska avgiften vara 0,25 procent. Avgiften ska betalas årligen och beräknas 
på skuld vid senaste bokslut med kommunal borgen. 
 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige tar beslut om att teckna borgensansvar. 
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