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1 Syfte 

Ett beslut om borgensåtagande för en extern part är ett stöd som syftar till att 

underlätta för en verksamhet som är samhällsnyttig. I princip ska ett 

borgensåtagande endast avse investeringar av sådan art att kommunen självt kunde 

svara för dem d.v.s. investeringarna ska ligga inom den kommunala kompetensen. 

De ändamål som åtagandet gynnar ska sammanfalla med kommunens egna syften 

och intressen. 

 

2 V i l l k o r  

2.1 Borgensåtaganden och kommunal upplåning 

Ett borgensåtagande får inte äventyra eller fördyra kostnaden för den upplåning 

som kommunen självt gör. Borgen tecknas i form av sk proprieborgen. 
 
2.2 Verksamhet och ändamål 

Borgen ska endast lämnas om åtagandet är en absolut nödvändighet för 

genomförandet av projekt eller verksamhet som kommunen värderar som 

angelägen. Kommunal borgen får endast lämnas till förmån för föreningar och 

organisationer som uppför anläggningar. 

 
Borgensåtaganden ska avse sådan förening eller organisation som bedriver verksamhet som 

främjar och är öppen för alla invånare i kommunen. 
 
2.3 Belopps- och tidsgränser 

Ett borgensåtagande ska alltid vara avgränsat i både belopp och tid samt ska alltid minskas i 

takt med att huvudfordran amorteras. 

 
Vid beslut om borgen som fattas av kommunstyrelsen (se punkt 3 nedan) ska 

kommunens åtagande tidsbegränsas till som längst sex år. Redan ingångna åtaganden ska vid 

förnyelse tidsbegränsas till som längst denna tidsperiod. Vid beslut om borgen som fattas av 

kommunfullmäktige ska tidsbegränsning av borgen prövas i varje fall för sig. 

 

Borgensåtagande för långfristiga lån, över ett år, får endast beslutas om låntagaren kan redovisa en 

amorteringsplan att gälla för lånet. Amortering ska i normalfallet påbörjas inom ett år. Lån kan 

omsättas men ursprungliga amorteringsplaner, återstående löptider och belopp får inte förändras 

utan en ny prövning av borgensåtagande. Kommunens regressrätt ska skrivas in i villkoren för 

borgensåtagande. Borgen ska alltid avse belopp i svenska kronor. 
 
2.4 Säkerheter 

Vid tecknande av kommunal borgen ska kommunen kräva säkerhet från låntagaren för hela 

eller delar av borgensåtagande. Säkerhet kan utgöras av: 

 

• Pantbrev i fast egendom. Inteckningssäkerheten ska ha en acceptabel förmånsrätt vilket anses 

föreligga om inteckningen ligger inom 70 procent av marknadsvärdet på egendomen. Även 

om panten ges med bästa rätt ska en bedömning behöva göras om säkerheten är reell. 

• Företagsinteckning 

• Säkerhetsöverlåtelse av byggnad på ofri grund 

• Solidarisk borgen från styrelsemedlemmar, personlig eller annan typ av underborgen 

• Pantförskrivning av intäkter från bidrag 

• Pantförskrivning av aktier i bolag som äger fastighet. 

 
För det fall säkerhet lämnas i form av pantbrev i fast egendom får ytterligare belåning i 

pantsatt fastighet endast göras  efter kommunens medgivande, om inte annat överenskommits 

vid beslut om borgensåtagandet. 
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Låntagare ska, som ett villkor för att borgen ska beviljas, förbinda sig att hålla de investeringar som 
borgen riktas mot försäkrade på ett betryggande sätt under den tid som borgen avser. Kommunen ska 
fortlöpande hållas underrättad om att försäkringen gäller.
 
 
2.5 Uppföljning av borgensåtagande 

För den tid kommunen tecknat borgen ska från föreningen till kommunen varje år redovisas: 

 

• Senaste av revisor granskad och godkänd resultat- och balansräkning 

• Senaste verksamhetsberättelse 

• Budget samt likviditetsprognos för innevarande år. 

 

Från kommunens sida ska därutöver, i samband med tertialuppföljningarna samt bokslut, göras en 

bedömning av den risk som finns i borgen. Bedömningen ska redovisas i anslutning till 

tertialrapporterna samt årsbokslutet. 
 
3 Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om borgen överstigande 20 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige delegerar genom dessa borgensprinciper till kommunstyrelsen att besluta 

om borgen upp till 20 miljoner kronor. 
 
3.1 Riskanalys/bedömningar 
Ett borgensåtagande innebär alltid ett risktagande. Kommunens beslut att ingå 

ett borgensåtagande ska alltid föregås av en noggrann bedömning av den risk som 

borgensåtagandet  medför. Vid sådan bedömning ska bland annat följande övervägas: 

 

• Risker i det projekt som investeringen avser 

• Bedömning av låntagarens möjligheter att fullfölja sina åtaganden 

• Bedömning av möjlighet att finansiera investeringen på annat sätt och kostnaden för alternativ 

finansiering. 

 

En motsvarande riskanalys som görs inför ett borgensbeslut ska göras vid förnyande av äldre 

borgensåtaganden. 
 
3.2 Avgifter för kommunal borgen 

Borgensåtaganden är förenade med kostnader och risker för kommunen som ska 

kompenseras genom en borgensavgift. Avgifterna ska täcka kommunens kostnader för 

administration m.m. 

 

För borgensåtaganden utgår en årlig borgensavgift på O,5 procent av det kvarvarande 
borgensbeloppet. Avgiften betalas en gång per år i efterskott. Avgifterna ska skrivas in i 
borgensavtalet. 
 
4 Infriande av borgen 

Så snart det kan befaras att ett borgensåtagande kan komma att infrias ska detta skyndsamt 

meddelas till kommunstyrelsen. 
 

5 Ansökan om borgen 

Ansökan om borgen ska ställas till kommunstyrelsen med kopia till berörd nämnd. 

Handlingar som ska biläggas ansökan är i förekommande fall: 
 

• De tre senaste årens resultat- och balansräkningar 

• Revisions- och verksamhetsberättelser 



 Borgensprinciper för Uppsala kommun bilaga 3 
 

• Budget och likviditetsprognos för innevarande år, 

• Uppgift om aktuell styrelse samt firmatecknare  

• Beskrivning av den verksamhet som låntagaren/gäldenären bedriver, 

innefattande av verksamhetens ändamål 

• Beskrivning av den investering och verksamhet som ansökan avser med 

angivande av dess ändamål 

• Ekonomisk kalkyl innefattande den budgeterade investeringsutgiften och 

de intäkter varmed investeringen kommer att finansieras 

• Budget för de tre närmaste verksamhetsåren avseende låntagarens intäkter och kostnader 

• Uppgifter om villkoren (löptid, räntenivå, amorteringsplan) för det lån som borgensåtagandet 

avser 

• Uppgift om vilken säkerhet som kan erbjudas. 
 
Förnyelse av borgen betraktas som ett nytt borgensåtagande. Ny ansökan ska därför ställas till 

kommunstyrelsen senast fyra månader innan gällande borgensåtagandes utgång. 
 


