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Borgensramar för Bostadsbolaget
Bakgrund
Mjölby kommun har sedan 2005 haft fastställda borgensramar för de kommunala
bolagen. År 2007 fattades beslut om en avvecklingsplan för kommunal borgen som
ansågs minska kommunens sammanlagda risktagande. Eftersom Bostadsbolaget i
samband med nya ägardirektiv 2011 framförde uppfattningen att det vore
värdefullt att även fortsättningsvis ha möjlighet till kommunal borgen ”frystes”
gränsen till 2012 års ram till 231 mkr. 2016 beslutade kommunfullmäktige att
Bostadsbolaget fortsättningsvis har rätt, men inte skyldighet, att låna mot
kommunal borgen upp till 500 mkr.
Kommuninvest kräver att kommunfullmäktige beslutat om en borgensram. I annat
fall måste varje borgen prövas för sig.
Sammanfattning
Bostadsbolagets pågående och planerade nyproduktion av bostäder samt utbyte
av befintliga lån med pantbrev som säkerhet till lån med kommunal borgen
medför ett behov av att öka borgensramen. Behovsprövningen visar på ett behov
att öka borgensramen med 350 mkr, varav 136 mkr avser utbyte av lån med
pantbrev som säkerhet, till totalt 850 mkr.
Risken för kommunen om ett kommunalt bolag skulle hamna på obestånd torde
vara relativt likvärdig oavsett om kommunen gått i borgen eller inte.
Beslutsunderlag
Missiv 2018-05-07
Behovsskrivelse från Bostadsbolaget
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut § 137/2016 om
borgensramar för Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighetsaktiebolaget
Mjölby Industribyggnader.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Bostadsbolaget i Mjölby AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
belopp om 850 mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader från och med
2018-09-01
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Kommunstyrelsen

Borgensramar för Bostadsbolaget i Mjölby AB
Bakgrund
Mjölby kommun har sedan 2005 haft fastställda borgensramar för de
kommunala bolagen. År 2007 fattades beslut om en avvecklingsplan
för kommunal borgen som ansågs minska kommunens sammanlagda
risktagande. Eftersom Bostadsbolaget i samband med nya ägardirektiv
2011 framförde uppfattningen att det vore värdefullt att även
fortsättningsvis ha möjlighet till kommunal borgen ”frystes” gränsen
till 2012 års ram till 231 mkr. 2016 beslutade kommunfullmäktige att
Bostadsbolaget fortsättningsvis har rätt, men inte skyldighet, att låna
mot kommunal borgen upp till 500 mkr.
Kommuninvest kräver att kommunfullmäktige beslutat om en
borgensram. I annat fall måste varje borgen prövas för sig.
Sammanfattning
Bostadsbolagets pågående och planerade nyproduktion av bostäder
samt utbyte av befintliga lån med pantbrev som säkerhet till lån med
kommunal borgen medför ett behov av att öka borgensramen.
Behovsprövningen visar på ett behov att öka borgensramen med 350
mkr, varav 136 mkr avser utbyte av lån med pantbrev som säkerhet,
till totalt 850 mkr.
Risken för kommunen om ett kommunalt bolag skulle hamna på
obestånd torde vara relativt likvärdig oavsett om kommunen gått i
borgen eller inte.
Beslutsunderlag
Missiv 2018-05-07
Behovsskrivelse från Bostadsbolaget
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Bostadsbolaget i Mjölby AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta belopp om 850 mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader
från och med 2018-07-01.
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