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Borgensavgift för de kommunala bolagen - till KF
Bakgrund
Enlig KF § 52/2016 gäller att borgensavgiften för de två helägda bolagen
Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighetsaktiebolaget Mjölby industribyggnader
är satt till 0,40 procent. För det delägda bolaget Mjölby-Svartådalen Energi AB är
borgensavgiften satt till 0,40 procent för beviljad borgen för lån upptagna enligt KF
§ 80/2018.
Sammanfattning
För att ta ställning till om borgensavgiften behöver justeras för 2019 har
jämförelser gjort för skillnaden mellan att låna med kommunal borgen och låna
med pantbrev som säkerhet. Jämförelsen baseras dels på indikativa räntor mellan
Kommuninvest och en affärsbank i augusti och på två lån som upplandats av
Bostadsbolag i mars och i augusti.
Bedömningen utifrån jämförelsen är att nuvarande borgensavgift föreslås vara
oförändrad.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 197/2019-09-30
Missiv 2019-09-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften för Bostadsbolaget i
Mjölby AB, Fastighetsaktiebolaget Mjölby industribyggnader och MjölbySvartådalen Energi AB ska vara oförändrad 0,40 procent för 2019.
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Borgensavgift för de kommunala bolagen 2019
Bakgrund
Enlig KF § 52/2016 gäller att borgensavgiften för de två helägda
bolagen Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighetsaktiebolaget
Mjölby industribyggnader är satt till 0,40 procent. För det delägda
bolaget Mjölby-Svartådalen Energi AB är borgensavgiften satt till
0,40 procent för beviljad borgen för lån upptagna enligt KF § 80/2018.
Sammanfattning
För att ta ställning till om borgensavgiften behöver justeras för 2019
har jämförelser gjort för skillnaden mellan att låna med kommunal
borgen och låna med pantbrev som säkerhet. Jämförelsen baseras dels
på indikativa räntor mellan Kommuninvest och en affärsbank i augusti
och på två lån som upplandats av Bostadsbolag i mars och i augusti.
Bedömningen utifrån jämförelsen är att nuvarande borgensavgift
föreslås vara oförändrad.
Beslutsunderlag
Missiv 2019-09-17
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att borgensavgiften för
Bostadsbolaget i Mjölby AB, Fastighetsaktiebolaget Mjölby
industribyggnader och Mjölby-Svartådalen Energi AB ska vara
oförändrad 0,40 procent för 2019.
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