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Borgensavgift för de kommunala bolagen
Sammanfattning
Enlig KF § 52/2016 gäller att borgensavgiften för de två helägda bolagen
Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighetsaktiebolaget Mjölby industribyggnader
(FAMI) är satt till 0,40 procent. Mjölby-Svartådalens Energi AB (MSE), ägarandel
49 procent, har borgensavgift i särskild ordning för lån för uppförande av
kraftvärmeverket. Borgensavgiften på lånen för kraftvärmeverket hanteras lån för
lån och nivån på borgensavgiften är skillnaden mellan marknadsräntan och räntan
som erbjuds med kommunal borgen när lånet upptas.
I kommunfullmäktiges beslut gavs uppdrag till kommunstyrelsen att årligen följa
upp att borgensavgiften speglar skillnaden mellan att låna med pantbrev som
säkerhet och att låna med kommunal borgen och vid behov föreslå förändring.
I maj 2018 inkom MSE med en ansökan om att beviljas borgen för lån upp till 279
mnkr. Ansökan beviljades 12 juni, KF §80/2018 och beslutet gäller från och med
2018-09-01. Beviljandet innebär att ett beslut om borgensavgift för MSE måste
fattas av kommunfullmäktige.
En grundläggande princip för kommunens uttag av borgensavgift bör vara
likvärdig hantering av bolagen. För MSE föreslås dock en övergångshantering.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att lån upptagna efter 2018-09-01 beräknas
via en årligt fastställd borgensavgift och att tidigare lån hänförliga till
kraftvärmeverket kvarstår enligt tidigare princip tills dess att nuvarande lån
förfaller vilket senast sker i juni 2022.
Bedömningen är att borgensavgifterna föreslås vara oförändrade till 0,40 procent.
Bedömningen grundas på jämförelser med andra kommuner samt att uppgift om
ränta har inhämtats hos affärsbank för lån med pantbrev som säkerhet. Avgiften
beräknas på faktiskt utnyttjande av kommunal borgen dag för dag.
Beslutsunderlag
Missiv 2018-09-02
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

___
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Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
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Kommunstyrelsen

Borgensavgift för de kommunala bolagen
Sammanfattning
Enlig KF § 52/2016 gäller att borgensavgiften för de två helägda
bolagen Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighetsaktiebolaget
Mjölby industribyggnader (FAMI) är satt till 0,40 procent. MjölbySvartådalens Energi AB (MSE), ägarandel 49 procent, har
borgensavgift i särskild ordning för lån för uppförande av
kraftvärmeverket. Borgensavgiften på lånen för kraftvärmeverket
hanteras lån för lån och nivån på borgensavgiften är skillnaden mellan
marknadsräntan och räntan som erbjuds med kommunal borgen när
lånet upptas.
I kommunfullmäktiges beslut gavs uppdrag till kommunstyrelsen att
årligen följa upp att borgensavgiften speglar skillnaden mellan att låna
med pantbrev som säkerhet och att låna med kommunal borgen och
vid behov föreslå förändring.
I maj 2018 inkom MSE med en ansökan om att beviljas borgen för lån
upp till 279 mnkr. Ansökan beviljades 12 juni, KF § 80/2018 och
beslutet gäller från och med 2018-09-01. Beviljandet innebär att ett
beslut om borgensavgift för MSE måste fattas av kommunfullmäktige.
En grundläggande princip för kommunens uttag av borgensavgift bör
vara likvärdig hantering av bolagen. För MSE föreslås dock en
övergångshantering. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att lån
upptagna i enlighet med kommunfullmäktiges beslut KF § 80/201806-12 beräknas via en årligt fastställd borgensavgift och att tidigare
lån hänförliga till kraftvärmeverket kvarstår enligt tidigare princip tills
dess att nuvarande lån förfaller vilket senast sker i juni 2022.
Bedömningen är att borgensavgifterna föreslås vara oförändrade till
0,40 procent. Bedömningen grundas på jämförelser med andra
kommuner samt att uppgift om ränta har inhämtats hos affärsbank för
lån med pantbrev som säkerhet. Avgiften beräknas på faktiskt
utnyttjande av kommunal borgen dag för dag.
Beslutsunderlag
Missiv 2018-09-02
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1. Borgensavgiften för Bostadsbolaget i Mjölby AB och FAMI
AB ska vara oförändrad 0,40 procent.
2. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa borgensavgiften för
MSE till 0,40 procent för lån upptagna i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut KF § 80/2018-06-12.
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