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Angående borgensförbindelse,
regressavtal och avtal om medlemmarnas
ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
- att Robertsfors kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 28 maj 2002
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Robertsfors kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
-

att Robertsfors kommun bekräftar att regressavtalet
undertecknat av Robertsfors kommun den 21 september
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller
några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller.

-

att Robertsfors kommun bekräftar att garantiavtalet
undertecknat av Robertsfors kommun den 21 september,
vari Robertsfors kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.

-

att utse Patrik Nilsson och Anders Persson att för
Robertsfors kommuns räkning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut.

Ärendesammanfattning
Robertsfors kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar
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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. Robertsfors kommun utfärdade sin
borgensförbindelse den 28 maj 2002 och har bekräftat densamma genom
beslut av fullmäktige den 13 juni 2012.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest.
Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid
företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot
långivarna.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
görande
betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för
Kommuninvests verksamhet. Robertsfors kommun undertecknade
Regressavtalet den 21 september 2011 och Garantiavtalet den 21
september 2011.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats
genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet
riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter
tio år. Giltighetstiden för Robertsfors kommuns Regressavtal och
Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att
dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den
betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket
stor vikt att Robertsfors kommun innan avtalens giltighetstid löper ut
fattar ett beslut i fullmäktige, som bekräftar att avtalen alltjämt är
gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av
avtalen.

Beslutsunderlag:
- Följebrev Borgen_Avtal Robertsfors kommun
- Tjänsteskrivelse borgensförbindelse kommuninvest
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