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Datum

Diarienummer

2021-05-20

KS 2021/360

Kommunstyrelsen

annika.ahola@trelleborg.se

Initiativärende, Borgensåtaganden
Sammanfattning
Lennart Höckert Socialdemokraterna har inkommit med ett initiativärende
angående
-

att titta på policy och riktlinjer för borgensåtagande till föreningar och
bolag utanför kommunens regi.

-

att presentera en reviderad policy och riktlinje för borgensåtagande till
föreningar och bolag utanför kommunens regi

-

att titta på de befintliga bolagsåtaganden som finns

-

att göra en förteckning över de befintliga borgensåtaganden som finns

Vid kommunfullmäktiges möte 2021-05-31 kommer ärendet Uppdatering
Finanspolicy med anledning av inrättande av internbank att behandlas. I förslaget
till reviderad Finanspolicy finns ett kapitel avseende Borgensåtagande (kapitel 8) –
detta kapitel är inte specificerat avseende borgensåtaganden för bolag inom
kommunkoncernen eller bolag/föreningar utanför kommunkoncernen.
Att ta fram en separat borgenspolicy bör därför inte vara nödvändigt.
I tjänsteskrivelsen till ärendet Uppdatering Finanspolicy med anledning av
inrättande av internbak framgår att riktlinjer ska arbetas fram.
I årsredovisningen finns idag i not till Borgensförbindelser (årsredovisning 2020
not 28) en sammanställning över borgensförbindelser uppdelad på egna bolag
respektive externa borgensförbindelser. I Finansrapporten finns idag en
sammanställning över borgensförbindelser avseende egna bolag där såväl
fullmäktiges beslut såsom totalt borgensåtagande aktuellt datum framgår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Initiativärende, Borgensförbindelse 2021-05-20 (denna
tjänsteskrivelse)
Tjänsteskrivelse Revidering av finanspolicy 2021-03-16, ärende 2021/187

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199

2 (3)

Förslag till Trelleborgs kommuns Finanspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige i
Trelleborgs kommun xxxx-xx-xx § x, ärende 2021/187

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta
att i de riktlinjer som ska tas fram med anledning av uppdatering av Finanspolicy
inkludera riktlinjer även för borgensåtaganden till föreningar och bolag utanför
kommunens regi
att ge kommundirektören i uppdrag att säkerställa att sedan tidigare beslutade
borgensåtaganden följer gällande regelverk inom kommunen
att ge kommundirektören i uppdrag att utveckla borgensförbindelsernas
sammanställning i Årsredovisningen respektive i Finansiell delårs-/årsrapport.

Beslutet skickas till
Bo Carlbark, Bitr. Kommundirektör
Annika Lagerlöw-Ahola, Avdelningschef Kvalitét och Resursutveckling
Nicklas Ekblad, Enhetschef Processtöd
Izabela Obiedzinski, Koncern Redovisningschef
Gordana Vojnikovic, Ekonom
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Ärendet
Lennart Höckert Socialdemokraterna har inkommit med ett initiativärende
angående
-

att titta på policy och riktlinjer för borgensåtagande till föreningar och
bolag utanför kommunens regi.

-

att presentera en reviderad policy och riktlinje för borgensåtagande till
föreningar och bolag utanför kommunens regi

-

att titta på de befintliga bolagsåtaganden som finns

-

att göra en förteckning över de befintliga borgensåtaganden som finns

I Finanspolicyn som är under beredning för att tas upp i KF 2021-05-31 finns
inskrivit ett kapitel avseende borgensåtagande (kapitel 8).
Denna är inte specificerad avseende borgen inom kommunkoncernen eller
bolag/föreningar utanför kommunkoncernen. Av förslaget till Finanspolicy framgår
att Trelleborgs kommun ska förhålla sig restriktivt till dessa åtaganden.
Att ta fram en separat borgenspolicy för Trelleborgs kommun finns det efter beslut
om finanspolicy inget reellt behov av. Däremot syns ett behov av att arbeta fram
riktlinjer med stöd av kapitel 8 ny Finanspolicy under hösten 2021.
Av tjänsteskrivelsen till reviderad finanspolicy framgår att riktlinjer ska arbetas
fram där även riktlinjer kopplat till borgensåtagande bör ingå.
I årsredovisningen finns not till aktuella borgensförbindelser (ÅR 2020 not 28).
I not 28 anges sammanställning av aktuella borgensåtaganden, uppdelad på egna
bolag respektive externa borgensförbindelser.
I den årsfinansiella rapporten för år 2020 finns en sammanställning över
borgensförbindelser gällande egna bolag, där såväl fullmäktiges beslut framgår
såsom totalt borgensåtagande med aktuellt datum.

