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§ 102 Dnr 2020-00049  

Utökning av borgensförbindelse för Kommunalförbundet ITSAM 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Kommunalförbundet ITSAM:s hemställan 
om utökat borgensåtagande.  

Kommunfullmäktige beslutar vidare att meddela Kommunalförbundet ITSAM att 
Kinda kommun erbjuder sig att själv finansiera sina datorer genom egna medel 
alternativt genom att kommunen själv upptar lån.  

Sammanfattning 

Kommunalförbundet ITSAM har genom beslut i förbundsdirektionen § 52/2019 
begärt att medlemskommunernas kommunfullmäktige utökar sitt nuvarande 
borgensåtagande med 40 mkr.  

För att över tid kunna sänka Kommunalförbundets och därmed 
medlemskommunernas kostnad för datorer har Itsam för avsikt att från och med 
2020 köpa in datorer vartefter nuvarande leasingavtal löper ut. Ett första steg i 
den riktningen togs sommaren 2019 då elevdatorer köptes in istället för att leasas. 
Genom att investera i hela datorbeståndet räknar kommunalförbundet att över 
livscykeln kunna göra en kostnadsbesparing på cirka fem procent jämfört med att 
leasa datorerna.  Genom att köpa datorerna skapas också en större flexibilitet 
gällande utbyte då Itsam inte kommer ådra sig några förseningsavgifter i form av 
förlängningshyror som tas ut av leasingbolaget vid försenad återlämning. 
Kommunalförbundet behöver heller inte betala leasing för den tid datorerna på 
grund av logistiska skäl lagrats hos Itsam innan de kan installeras hos användaren.  

För att möjliggöra investeringar i datorer behöver nuvarande borgensåtagande 
utökas med 40 Mkr för att totalt uppgå till totalt 70 Mkr.  

Ekonomisk besparing 

Att köpa in datorer vartefter nuvarande leasingavtal löpt ut har betydande 
ekonomiska konsekvenser. För vanliga datorer samt chromebooks och PC (1-1 
datorerna) är besparingen beräknad till ungefärligen 500,000 per år vilket ger en 
besparing om 1,5 Mkr på en treårsperiod. 

Kinda kommun är i dagsläget inte beredda att utöka sitt borgensåtagande för 
Kommunalförbundet ITSAM men bedömer att motsvarande ekonomiska fördelar 
för kommunen och kommunalförbundet istället kan uppnås genom att kommunen 
själv med egna medel och/eller egen upplåning finansierar de datorer som är 
avsedda för Kinda kommuns behov. 
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Det ska även noteras att ITSAM efter att ärendet börjat beredas i 
kommunstyrelsen tagit fram ett regressavtal mellan kommunerna som direktionen 
föreslår medlemskommunerna att godkänna i separat ärende.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-17 
Direktionen för Kommunalförbundet ITSAM § 52/2019 med tillhörande 
beredning/tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 

 



 

 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Utvecklingsavdelningen 
Johan Sandell 
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2020-04-17 
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KINKS 2020-00049 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Utökning av borgensförbindelse för Kommunalförbundet ITSAM 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Kommunalförbundet ITSAM:s hemställan 
om utökat borgensåtagande.  

Kommunfullmäktige beslutar vidare att meddela Kommunalförbundet ITSAM att 
Kinda kommun erbjuder sig att själv finansierara sina datorer genom egna medel 
alternativt genom att kommunen själv upptar lån.   

Ärendebeskrivning 

Kommunalförbundet ITSAM har genom beslut i förbundsdirektionen § 52/2019 
begärt att medlemskommunernas kommunfullmäktige utökar sitt nuvarande 
borgensåtagande med 40 mkr.  

För att över tid kunna sänka Kommunalförbundets och därmed 
medlemskommunernas kostnad för datorer har Itsam för avsikt att från och med 
2020 köpa in datorer vartefter nuvarande leasingavtal löper ut. Ett första steg i 
den riktningen togs sommaren 2019 då elevdatorer köptes in istället för att leasas. 
Genom att investera i hela datorbeståndet räknar kommunalförbundet att över 
livscykeln kunna göra en kostnadsbesparing på cirka fem procent jämfört med att 
leasa datorerna.  Genom att köpa datorerna skapas också en större flexibilitet 
gällande utbyte då Itsam inte kommer ådra sig några förseningsavgifter i form av 
förlängningshyror som tas ut av leasingbolaget vid försenad återlämning. 
Kommunalförbundet behöver heller inte betala leasing för den tid datorerna på 
grund av logistiska skäl lagrats hos Itsam innan de kan installeras hos användaren.  

För att möjliggöra investeringar i datorer behöver nuvarande borgensåtagande 
utökas med 40 Mkr för att totalt uppgå till totalt 70 Mkr.  

Ekonomisk besparing 

Att köpa in datorer vartefter nuvarande leasingavtal löpt ut har betydande 
ekonomiska konsekvenser. För vanliga datorer samt chromebooks och PC (1-1 
datorerna) är besparingen beräknad till ungefärligen 500,000 per år vilket ger en 
besparing om 1,5 Mkr på en treårsperiod. 

Kinda kommun är i dagsläget inte beredda att utöka sitt borgensåtagande för 
Kommunalförbundet ITSAM men bedömer att motsvarande ekonomiska fördelar 
för kommunen och kommunalförbundet istället kan uppnås genom att kommunen 
själv med egna medel och/eller egen upplåning finansierar de datorer som är 
avsedda för Kinda kommuns behov.  
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-17 
Direktionen för Kommunalförbundet ITSAM § 52/2019 med tillhörande 
beredning/tjänsteskrivelse  

 

 

Sergei Sorokin 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunalförbundet ITSAM 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 52 Dnr 2019/00080  

Utökning av borgensförbindelse 

Direktionens beslut 

Direktionen beslutar föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att 

nuvarande borgensåtagande utökas med 40 Mkr för att totalt uppgå till totalt 

70 Mkr.   

Sammanfattning 

För att över tid kunna sänka Kommunalförbundets och därmed 

medlemskommunernas kostnad för datorer har Itsam för avsikt att från och 

med 2020 köpa in datorer vartefter nuvarande leasingavtal löper ut. Ett första 

steg i den riktningen togs sommaren 2019 då elevdatorer köptes in istället för 

att leasas. Genom att investera i hela datorbeståndet räknar 

kommunalförbundet att över livscykeln kunna göra en kostnadsbesparing på 

cirka fem procent jämfört med att leasa datorerna.  Genom att köpa datorerna 

skapas också en större flexibilitet gällande utbyte då Itsam inte kommer ådra 

sig några förseningsavgifter i form av förlängningshyror som tas ut av 

leasingbolaget vid försenad återlämning. Kommunalförbundet behöver heller 

inte betala leasing för den tid datorerna på grund av logistiska skäl lagrats 

hos Itsam innan de kan installeras hos användaren.  

För att möjliggöra investeringar i datorer behöver nuvarande 

borgensåtagande utökas med 40 Mkr för att totalt uppgå till totalt 70 Mkr.  

Ekonomisk besparing 

Att köpa in datorer vartefter nuvarande leasingavtal löpt ut har betydande 

ekonomiska konsekvenser. För vanliga datorer samt chromebooks och PC 

(1-1 datorerna) är besparingen beräknad till ungefärligen 500,000 per år 

vilket ger en besparing om 1,5 Mkr på en treårsperiod. 

Konsekvensbeskrivning 

För att nuvarande borgensåtagande ska kunna utökas med 40 Mkr krävs det 

godkännande av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefsberedningens protokoll 2019-11-07 § 49     
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§ 49 Dnr 2019/00080  

Utökning av borgensförbindelse 

Kommunchefsberedningens beslut 

Direktionen beslutar föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att 

nuvarande borgensåtagande utökas med 40 Mkr för att totalt uppgå till totalt 

70 Mkr.   

Sammanfattning 

För att över tid kunna sänka Kommunalförbundets och därmed 

medlemskommunernas kostnad för datorer har Itsam för avsikt att från och 

med 2020 köpa in datorer vartefter nuvarande leasingavtal löper ut. Ett första 

steg i den riktningen togs sommaren 2019 då elevdatorer köptes in istället för 

att leasas. Genom att investera i hela datorbeståndet räknar 

kommunalförbundet att över livscykeln kunna göra en kostnadsbesparing på 

cirka fem procent jämfört med att leasa datorerna.  Genom att köpa datorerna 

skapas också en större flexibilitet gällande utbyte då Itsam inte kommer ådra 

sig några förseningsavgifter i form av förlängningshyror som tas ut av 

leasingbolaget vid försenad återlämning. Kommunalförbundet behöver heller 

inte betala leasing för den tid datorerna på grund av logistiska skäl lagrats 

hos Itsam innan de kan installeras hos användaren.  

För att möjliggöra investeringar i datorer behöver nuvarande 

borgensåtagande utökas med 40 Mkr för att totalt uppgå till totalt 70 Mkr.  

Ekonomisk besparing 

Att köpa in datorer vartefter nuvarande leasingavtal löpt ut har betydande 

ekonomiska konsekvenser. För vanliga datorer samt chromebooks och PC 

(1-1 datorerna) är besparingen beräknad till ungefärligen 500,000 per år 

vilket ger en besparing om 1,5 Mkr på en treårsperiod.   

Konsekvensbeskrivning 

För att nuvarande borgensåtagande ska kunna utökas med 40 Mkr krävs det 

godkännande av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04  
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Beslutsexpediering 

Akt 
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Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 KISA | Tel 0494-197 00 | Fax 0494-197 99 | 
Organisationsnummer: 222000-2584 
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Kommunchefsberedningen 

 

Utökning av borgensförbindelse 

Förslag till beslut 

Direktionen beslutar föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att 

nuvarande borgensåtagande utökas med 40 Mkr för att totalt uppgå till totalt 

70 Mkr.   

 

Sammanfattning av ärendet 

För att över tid kunna sänka Kommunalförbundets och därmed 

medlemskommunernas kostnad för datorer har Itsam för avsikt att från och 

med 2020 köpa in datorer vartefter nuvarande leasingavtal löper ut. Ett första 

steg i den riktningen togs sommaren 2019 då elevdatorer köptes in istället för 

att leasas. Genom att investera i hela datorbeståndet räknar 

kommunalförbundet att över livscykeln kunna göra en kostnadsbesparing på 

cirka fem procent jämfört med att leasa datorerna.  Genom att köpa datorerna 

skapas också en större flexibilitet gällande utbyte då Itsam inte kommer ådra 

sig några förseningsavgifter i form av förlängningshyror som tas ut av 

leasingbolaget vid försenad återlämning. Kommunalförbundet behöver heller 

inte betala leasing för den tid datorerna på grund av logistiska skäl lagrats 

hos Itsam innan de kan installeras hos användaren.  

 

För att möjliggöra investeringar i datorer behöver nuvarande 

borgensåtagande utökas med 40 Mkr för att totalt uppgå till totalt 70 Mkr.  

Ekonomisk besparing 

Att köpa in datorer vartefter nuvarande leasingavtal löpt ut har betydande 

ekonomiska konsekvenser. För vanliga datorer samt chromebooks och PC 

(1-1 datorerna) är besparingen beräknad till ungefärligen 500,000 per år 

vilket ger en besparing om 1,5 Mkr på en treårsperiod.   

 

Konsekvensbeskrivning 

För att nuvarande borgensåtagande ska kunna utökas med 40 Mkr krävs det 

godkännande av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.  
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Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 KISA | Tel 0494-197 00 | Fax 0494-197 99 | 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04  

 

I tjänsten 

Joakim Karlsson 

Ledningssekreterare  

Beslutet ska skickas till 

Akt 

Direktionen 

Medlemskommunerna 
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Regressavtal 
 

1. Parter 

Kommunalförbundet Itsams medlemmar enligt förbundsordningen §1. Medlemmar när detta 

regressavtal tecknas är:  

1. Boxholms kommun, org.nr 212000-0407 

2. Kinda kommun, org.nr 212000-0399 

3. Vimmerby kommun, org.nr 212000-0787 

4. Ydre kommun org.nr 212000-0381 

5. Åtvidabergs kommun, org.nr 212000-0415 

6. Ödeshögs kommun, org.nr 212000-0373 

tillsammans ”parterna” och vardera en ”part”. 

2. Bakgrund och syfte 

 

2.1. Kommunalförbundet ITSAM (”Låntagaren”) har för avsikt att ingå låneavtal med extern 

långivare ("Långivaren"). Det totala lånebeloppet som omfattas av detta regressavtal får högst 

uppgå till 40 Mkr, jämte därpå löpande räntor och kostnader.  

 

2.2. Boxholms kommun, Kinda kommun, Vimmerby kommun, Ydre kommun, Åtvidabergs kommun 

samt Ödeshögs kommun (tillsammans "Borgensmännen" och var för sig "Borgensman) har 

ingått en solidarisk borgensförbindelse avseende Låntagarens förpliktelser till förmån för 

Långivaren ("Borgensförbindelsen") 

 

2.3. Parternas andelar i Låntagaren är procentuellt fördelade och baseras på befolkningsmängd i 

respektive kommun i förhållande till total befolkningsmängd i medlemskommunerna per den 1 

november året innan borgen löses ut.  

 

2.4. Borgensförbindelsen innebär i korthet, att Borgensmännen har åtagit sig att svara såsom för 

egen skuld för Låntagarens förpliktelser mot Långivaren under låneavtal (jämte därpå löpande 

ränta och kostnader). Långivaren har rätt att vända sig till vilken som helst eller flera av dessa 

Borgensmän för betalning.  

 

2.5. Parterna önskar nu reglera sitt inbördes ansvar och regressrätt vad avser låneavtal. Syftet med 

detta avtal är att varje Part ska svara under låneavtal i proportion till Andelen enligt punkt 2.3 

ovan, oavsett om Part ingått Borgensförbindelsen eller ej. 

 

3. Förfarande vid krav under Borgensförbindelsen  

 

3.1. Om Långivaren framställer krav enligt Borgensförbindelsen gentemot någon av 

Borgensmännen, ska följande gälla:  
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(a) Den Borgensman som mottar krav enligt Borgensförbindelsen från Långivaren (den 

"Betalande Parten") ska genast meddela de andra Parterna om kravet och om Långivarens 

angivna förfallodag.  

 

(b) Den Betalande Parten ska därefter reglera skulden i enlighet med Långivarens krav.  

 

(c) Den som mottar kravet ska också meddela övriga Parter om vilka belopp respektive Part är 

skyldig att betala, baserat på Andelen enligt punkt 2.3 ovan.  

 

(d) Varje Part ska sedan erlägga sin del av det totala beloppet direkt till den Betalande Parten. 

senast på Förfallodagen för kravet. 

 

4. Ränta  

4.1. Om Part är skyldig att erlägga belopp till annan Part enligt detta avtal och inte gör så på den 

angivna förfallodagen, ska dröjsmålsränta utgå på det försenade beloppet med den vid var tid 

gällande referensräntan (enligt 9 § räntelagen (1975:635)) plus fyra procent, fram till dag då 

betalning erläggs.  

 

5. Avtalstid och uppsägning  

 

5.1. Detta avtal träder i kraft när samtliga parter undertecknat det och gäller tills vidare, Avtalet är, 

i förhållande till respektive Part, villkorat av att fullmäktiges beslut om ingående av detta 

regressavtal vunnit laga kraft.  

 

5.2. Avtalet kan inte sägas upp av Part, utan samtliga Parter måste i så fall vara överens om att 

avtalet ska upphöra.  

 

6. Överlåtelse av avtalet och ägarförändringar  

 

6.1. Ingen av Parterna får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.  

 

6.2. Om en ny delägare inträder i Låntagaren, ska Parterna tillsammans verka för att nytt 

regressavtal upprättas.  

 

6.3. Parts ansvar för Låntagarens samtliga förpliktelser enligt detta regressavtal skall efter att Part 

upphört att ha ägarandel i Låntagaren vara begränsat till sådana förpliktelser som existerade 

vid Partens utträde ur Låntagaren. 

 

7. Meddelanden  

 

7.1. Meddelande som har samband med detta avtal, ska skickas till följande adresser: 

 

Boxholms kommun  

Box 79  

59010 Boxholm  

Kinda kommun  

590 40 Kisa  

 



 REGRESSAVTAL Sida 3(5)  

Datum   

2020-03-25   

   
 

Vimmerby kommun  

598 81 Vimmerby  

 

Ydre kommun  

570 60 Österbymo  

 

 

Åtvidabergs kommun  

Box 206  

597 25 Åtvidaberg  

 

Ödeshögs kommun  

599 80 Ödeshög  

 

7.2. Brev anses ha kommit mottagaren tillhanda fem bankdagar efter förbetald försändelse med 

rekommenderat brev. Brev och meddelanden som överlämnas personligen anses ha kommit 

mottagaren tillhanda vid överlämnandet.  

 

7.3. Om Part byter adress, ska detta meddelas övriga parter senast fem bankdagar innan 

adressändringen träder i kraft. 

 

8. Övrigt 

 

8.1. Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara gällande godkännas av respektive Parts 

fullmäktige.  

 

8.2. Parternas överenskommelse enligt detta avtal ska inte anses vara ett enkelt bolag.  

 

8.3. Var och en av Parterna ska stå för sina egna kostnader i samband med upprättande av detta 

avtal och tillvaratagande av rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet, om de inte 

kommer överens om något annat.  

 

9. Tillämplig lag och tvist  

 

9.1. Svensk lag ska gälla för detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor.  

 

9.2. Tvist i anledning av detta avtal ska prövas av allmän domstol. 

 

_____________________________ 
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Detta avtal har upprättats i sex original varav Parterna tagit var sitt. 

 

_____________________ den ____ / ____ 2020 

 

_______________________________________ , _______________________________________ 

Signatur Namnförtydligande  

 

_______________________________________ , _______________________________________ 

Signatur Namnförtydligande  

 

_____________________ den ____ / ____ 2020 

 

_______________________________________ , _______________________________________ 

Signatur Namnförtydligande  

 

_______________________________________ , _______________________________________ 

Signatur Namnförtydligande  

 

_____________________ den ____ / ____ 2020 

 

_______________________________________ , _______________________________________ 

Signatur Namnförtydligande  

 

_______________________________________ , _______________________________________ 

Signatur Namnförtydligande  
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_____________________ den ____ / ____ 2020 

 

_______________________________________ , _______________________________________ 

Signatur Namnförtydligande  

 

_______________________________________ , _______________________________________ 

Signatur Namnförtydligande  

 

_____________________ den ____ / ____ 2020 

 

_______________________________________ , _______________________________________ 

Signatur Namnförtydligande  

 

_______________________________________ , _______________________________________ 

Signatur Namnförtydligande  

 

_____________________ den ____ / ____ 2020 

 

_______________________________________ , _______________________________________ 

Signatur Namnförtydligande  

 

_______________________________________ , _______________________________________ 

Signatur Namnförtydligande  

 

 




