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Antagande av avtalsmallar för borgens- och
säkerhetsöverlåtelseavtal
Ärende
Kommunen saknar avtalsmallar för borgens- och säkerhetsöverlåtelseavtal.
Av denna anledning har kommunledningskontoret tagit fram sådana mallar.
Alla föreningar och organisationer som har en kommunal borgen från
Danderyds kommun ska skriva dessa borgens- och säkerhetsöverlåtelseavtal
med kommunen.
Ett borgensavtal tydliggör borgensmannens (kommunen) och gäldenärens
(föreningen) olika åtaganden. Ett säkerhetsöverlåtelseavtal tydliggör att
gäldenären lämnar en säkerhet för lånet som föreningen upptagit och
kommunen borgar för.
Kommunen behöver förbättra dokumentationen av ingångna
borgensåtaganden på ett bättre sätt än vad som gjorts historiskt. Av denna
anledning har kommunledningskontoret tagit fram förslag till mallar som
ska användas av alla föreningar eller organisationer som har en kommunal
borgen. Det är kommunledningskontorets bedömning att även de föreningar
som redan har en kommunal borgen ska ingå avtal med mallen som grund.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bemyndigar ekonomichef att framgent hålla
avtalsmallarna för borgens- och säkerhetsöverlåtelseavtal aktuella genom
ändringar och korrigeringar på en redaktionell nivå. Beslutet fattas under
förutsättning att kommunfullmäktige fastställer mallarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagna avtalsmallar för
borgens- och säkerhetsöverlåtelseavtal. Kommunstyrelsen ska hålla
avtalsmallarna aktuella genom ändringar och korrigeringar på en
redaktionell nivå.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen antog den 13 januari 2020 (§ 11) nya riktlinjer för
kommunens borgenspolicy. Kommunfullmäktige antog den 3 februari 2020
(§ 3) en ny borgenspolicy.
Med den nya borgenpolicyn ställs högre krav på dokumentationen i
samband med borgensåtagandet. Det är ett krav att de villkor som den
kommunala borgen innebär dokumenteras i ett borgensavtal. Vidare behöver
det dokumenteras vilken säkerhet som den förening lämnar vilken erhåller
en kommunal borgen från kommunen.
Av denna anledning behöver kommunfullmäktige besluta om avtalsmallar
för borgens- och säkerhetsöverlåtelseavtal.
Kommunledningskontorets yttrande
Kommunen behöver förbättra dokumentationen av ingångna
borgensåtaganden på ett bättre sätt än vad som gjorts historiskt. Av denna
anledning har kommunledningskontoret tagit fram förslag till mallar som
ska användas av alla föreningar eller organisationer som har en kommunal
borgen. Det är kommunledningskontorets bedömning att även de föreningar
som redan har en kommunal borgen ska ingå avtal med mallen som grund.
Ärendet utgör ett led i att få ordning och reda på kommunens
ekonomiprocesser och minimera kommunens finansiella risker.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet utgör ett led i att få ordning och reda på kommunens
ekonomiprocesser och minimera kommunens finansiella risker.

Johan Lindberg
kommundirektör

Björn Wallgren
Ekonomichef

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, Antagande av avtalsmallar för borgens- och
säkerhetsöverlåtelseavtal
2. Borgensavtal MALL annan säkerhet
3. Borgensavtal MALL dotterbolag ställer säkerhet
4. Avtal om säkerhetsöverlåtelse MALL
5. Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-03 § 3
6. Kommunstyrelsens beslut 2020-01-13 § 11

2 (3)

DANDERYDS KOMMUN

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

Datum

Diarienummer

2021-04-06

KS 2021/0182

Björn Wallgren
Expedieras
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