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Borgensförbindelse med Kommuninvest
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Eskilstuna kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 20
februari 2007 (”borgensförbindelsen”), vari Eskilstuna kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller.
Kommuninvest äger företräda Eskilstuna kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen
enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
2. Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson och kommundirektör Pär
Eriksson utses att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med
anledning av detta beslut.

Ärendebeskrivning
Kommuninvest är den största upplåningsmotparten för Eskilstuna
kommunkoncern.
Kommuninvest ekonomisk förenings upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs
i det av föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. För att
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden
återfinns i föreningen stadgar som villkor för medlemskap att samtliga medlemmar
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen
skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Eskilstuna kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 20
februari 2007.
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Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks. Giltighetstiden för Eskilstuna kommuns borgensåtagande kommer således
inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren
för medlemskap i föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för
Kommuninvests verksamhet är det av stor vikt att Eskilstuna kommun innan
borgensförbindels giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige, som
bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar
en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. Det gör att borgensåtagandet
förlängs ytterliga en tioårsperiod.
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