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BORGENSPOLICY 

För Öckerö kommun 

 

I bolagspolicyn beskrivs de grundläggande regler som gäller för bolagen, förutom de som 

gäller enligt lag eller bolagsordning. Bolagspolicyn utgör grunden för ägardirektiven. 

 

ALLMÄNT 

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. 

Föreliggande policy skall vara styrande och vägledande för politiker och tjänstemän i 

borgensärenden samt upplysa kreditgivare och andra intressenter efter vilka grunder 

kommunen åtar sig borgensförpliktelser. 

 

SYFTE 

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

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

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

åtagandet gynnar skall således främja kommunens syften och intressen. 

OMFATTNING 

Kommunen skall pröva ansökningar om borgen mycket restriktivt. Borgen skall endast 

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

som mycket angelägna. 

 

 

 

 
 

 



 

Borgenspolicy för Öckerö kommun 

Borgen skall vara exakt avgränsad i belopp och tid. För långfristiga lån som kommunen går i 

borgen för skall amorteringsplan finnas. Lån kan omsättas hos olika kreditinstitut, men 

ursprungliga amorteringsplaner, återstående löptider och belopp får inte överskridas utan att 

åtagandet omprövas. 

RISKBEDÖMNING 

Ansökan om borgen skall prövas restriktivt och beslut skall föregås av  

 bedömning av låntagarens kreditvärdighet/betalningsförmåga 

 bedömning före igångsättandet av låneobjektets investerings- och driftkalkyler. 
 

Det skall vara kommunens strävan att begränsa risktagandet genom exempelvis 
underborgen, pantförskrivning, delat åtagande eller erhållande av annan säkerhet.  
 
Kommunen utreder i första hand lämpligheten av att teckna enkel borgen, som innebär att 

borgensmannen är betalningsskyldig först sedan det konstaterats att låntagaren inte kan 

betala. I det fall då det befinnes förenligt med kommunens intresse att teckna proprieborgen, 

det vill säga borgen såsom för egen skuld, kan istället sådan borgensförbindelse tecknas.* 

Kommunen skall försäkra sig om full insyn i låntagarens verksamhet. 

Egendom som är finansierad genom lån med kommunal borgen skall vara betryggande 

försäkrad. 

Går kommunen i borgen för eget företag skall företaget förbinda sig att inte ytterligare belåna 

fastigheter mot säkerhet i panträtt. 

BORGENSAVGIFT 

I de fall kommunen går i borgen för låntagares banklån skall huvudprincipen vara att 

låntagaren årligen betalar s.k. borgensavgift till kommunen med 0,25 % på borgensbeloppet. 

För kommunens bolag gäller detta nyupptagna lån samt lån som förfaller och som eventuellt 

skall placeras om till nya villkor.** 

REDOVISNING 

I kommunens årsredovisning skall kommunens borgensåtaganden redovisas i ett register, 
enligt mall från ”Referensgruppen i redovisning”, som innehåller samtliga relevanta uppgifter 
per borgensförbindelse. 
 
FÖRPLIKTELSER ENLIGT AVTAL 

Kommunens via avtal tecknade förpliktelser på olika områden, t.ex. det regionala samarbetet 

inom renhållningsområdet, kan innehålla punkter som strider mot kommunens 

borgenspolicy. Tecknade avtal äger i sådana fall företräde. 


