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§ 143 Dnr 2018-00103  

Borgensavgift Stiftelsen Kindahus 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift för Stiftelsen Kindahus ska höjas till 
0,35 % för hela lånebeståndet från och med 2019-01-01.  

Sammanfattning 

Frågan om vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift (det vill säga en 
borgensavgift utan konkurrenssnedvridning) fick en förnyad aktualitet genom 
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som började gälla januari 
2011. Lagen innebär bland annat att kommuner, i de fall de går i borgen, ska ta ut 
en marknadsmässig avgift för att kompensera för den ekonomiska fördel detta 
innebär för det kommunala aktiebolaget.   

SKL, SABO och Kommuninvest genomförde en utredning 2011 i syfte att ta fram en 
modell som säkerställer att ett borgensåtagande inte är att betraktas som ett 
otillåtet stöd. Jämförelse har nu gjorts med ett antal kommuner samt diskussion 
med Kommuninvest angående snittet av borgensavgifter i de 170 kommuner 
Kommuninvest gjort förfrågan i 2016, snittet i Östergötland och snittet i 
kommungruppen Kommuner i tätbefolkad region, för att se vilka nivåer som kan 
vara rimliga på de lån som redan är omsatta i borgensförbindelse. Snittet av de 
170 kommuner som tillfrågades var 0,35%, snittet i Östergötland var 0,33% och 
snittet i kommungruppen Kommuner i tätbefolkad region var 0,36%.  

Förslaget är att höja borgensavgiften till Stiftelsen Kindahus på de lån som innan 
2018 har blivit omsatta med kommunens borgensförbindelse från 0,1% till 0,33% 
för 2018.  

För lån som sätts om från och med år 2018 är förslaget att Stiftelsen Kindahus i 
september redovisningsåret innan ska inkomma med en redogörelse för vad 
kommande års omsättning av lån skulle innebära i ränta (samt eventuella pantbrev 
och stämpelavgift) som skulle behöva tas ut.  

För lån som Stiftelsen Kindahus vill nyteckna med borgen från Kinda kommun efter 
siste september samt under innevarande redovisningsår ska Stiftelsen Kindahus 
inkomma med underlag. Förslaget är att ekonomichef på delegation kan besluta 
borgensavgiften.  

Kommunen måste alltså vid borgenstecknandet ha ett underlag på till vilken 
kreditmarginal Stiftelsen Kindahus skulle ha finansierat sig till per lån utan borgen 
för att kunna beräkna skillnaden mellan denna kreditmarginal och den som faktiskt 
erhålls med kommunens borgen. Detta för att Kinda kommun ska kunna fastställa 
en marknadsmässig borgensavgift som en motsvarande kredit utan borgen skulle 
innebära. Om Stiftelsen Kindahus inte inkommer med dessa underlag så kommer 
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ekonomiavdelningen att använda två av de ledande bankernas officiella låneräntor 
som motsvarar lånets bindningstid. Borgensavgiften ska alltså motsvara skillnaden 
mellan marknadsmässig ränta för Stiftelsen Kindahus utan garanti (borgen) och 
den ränta som skulle fås genom den kommunala borgensförbindelsen. 

Syftet med ärendet är att Kinda kommun inte ger Stiftelsen Kindahus ett otillåtet 
stöd i form av lån med lägre kreditkostnader än vad som är marknadsmässigt. 
Avgiften bidrar därmed till stiftelsen inte ges en fördelaktigare ställning jämfört 
med andra aktörer på marknaden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-20 

Beslutet skickas till 

Stiftelsen Kindahus 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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Borgensavgift Stiftelsen Kindahus 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift för Stiftelsen Kindahus ska höjas till 
0,35 % för hela lånebeståndet från och med 2019-01-01.    

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift (det vill säga en 
borgensavgift utan konkurrenssnedvridning) fick en förnyad aktualitet genom 
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som började gälla januari 
2011. Lagen innebär bland annat att kommuner, i de fall de går i borgen, ska ta ut 
en marknadsmässig avgift för att kompensera för den ekonomiska fördel detta 
innebär för det kommunala aktiebolaget.   

SKL, SABO och Kommuninvest genomförde en utredning 2011 i syfte att ta fram en 
modell som säkerställer att ett borgensåtagande inte är att betraktas som ett 
otillåtet stöd. Jämförelse har nu gjorts med ett antal kommuner samt diskussion 
med Kommuninvest angående snittet av borgensavgifter i de 170 kommuner 
Kommuninvest gjort förfrågan i 2016, snittet i Östergötland och snittet i 
kommungruppen Kommuner i tätbefolkad region, för att se vilka nivåer som kan 
vara rimliga på de lån som redan är omsatta i borgensförbindelse. Snittet av de 
170 kommuner som tillfrågades var 0,35%, snittet i Östergötland var 0,33% och 
snittet i kommungruppen Kommuner i tätbefolkad region var 0,36%.  

Förslaget är att höja borgensavgiften till Stiftelsen Kindahus på de lån som innan 
2018 har blivit omsatta med kommunens borgensförbindelse från 0,1% till 0,33% 
för 2018.  

För lån som sätts om från och med år 2018 är förslaget att Stiftelsen Kindahus i 
september redovisningsåret innan ska inkomma med en redogörelse för vad 
kommande års omsättning av lån skulle innebära i ränta (samt eventuella pantbrev 
och stämpelavgift) som skulle behöva tas ut.  

För lån som Stiftelsen Kindahus vill nyteckna med borgen från Kinda kommun efter 
siste september samt under innevarande redovisningsår ska Stiftelsen Kindahus 
inkomma med underlag. Förslaget är att ekonomichef på delegation kan besluta 
borgensavgiften.  

Kommunen måste alltså vid borgenstecknandet ha ett underlag på till vilken 
kreditmarginal Stiftelsen Kindahus skulle ha finansierat sig till per lån utan borgen 
för att kunna beräkna skillnaden mellan denna kreditmarginal och den som faktiskt 
erhålls med kommunens borgen. Detta för att Kinda kommun ska kunna fastställa 
en marknadsmässig borgensavgift som en motsvarande kredit utan borgen skulle 



Kinda kommun 
Kommunstyrelsen 
 

Datum 

2018-06-20 
 

KINKS 2018-00103  
Sida 

2(3) 

 

 

innebära. Om Stiftelsen Kindahus inte inkommer med dessa underlag så kommer 
ekonomiavdelningen att använda två av de ledande bankernas officiella låneräntor 
som motsvarar lånets bindningstid. Borgensavgiften ska alltså motsvara skillnaden 
mellan marknadsmässig ränta för Stiftelsen Kindahus utan garanti (borgen) och 
den ränta som skulle fås genom den kommunala borgensförbindelsen. 

Syftet med ärendet är att Kinda kommun inte ger Stiftelsen Kindahus ett otillåtet 
stöd i form av lån med lägre kreditkostnader än vad som är marknadsmässigt. 
Avgiften bidrar därmed till stiftelsen inte ges en fördelaktigare ställning jämfört 
med andra aktörer på marknaden.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-20  

Syfte 

Syftet med ärendet är att Kinda kommun inte ger Stiftelsen Kindahus ett otillåtet 
stöd i form av lån med lägre kreditkostnader än vad som är marknadsmässigt. 
Avgiften bidrar därmed till stiftelsen inte ges en fördelaktigare ställning jämfört 
med andra aktörer på marknaden. 

Ärendet syftar även till att följa Lag om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag och därigenom ta ut en marknadsmässig borgensavgift mot 
Stiftelsen Kindahus.  

Önskad effekt 

Avgiften bidrar till stiftelsen inte ges en fördelaktigare ställning jämfört med andra 
aktörer på marknaden. 

Berörda 

Stiftelsen Kindahus 
Ekonomiavdelningen 

Samråd 

Samråd har skett med Stiftelsen Kindahus. 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

De ekonomiska konsekvenserna blir att Stiftelsen Kindahus får betala en 
borgensavgift till Kinda kommun motsvarande skillnaden mellan marknadsmässig 
ränta och den ränta som erhålls genom att kommunen ingår borgensförbindelse. 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 
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Genomförande 

Stiftelsen Kindahus ska innan den siste september inkomma med underlag som 
innehåller:  

 Totalt upplånat kapital per kreditinstitut som Stiftelsen Kindahus har per 
september månad.  

 Kommande års amorteringsplan. 

 Total storlek på de krediter som ska sättas om/tillkomma för kommande 
år. 

Fakturering kommer att ske kvartalsvis.  

Uppföljning 

Årlig genomgång inför förslag om borgensavgift för nästkommande år.  

Återrapportering 

- 

 

 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Rebecka Bank 
Ekonom 

Beslutet ska skickas till 
Stiftelsen Kindahus 
Ekonomiavdelningen 
Akten 


