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Förfrågan om kommunal borgen från Ömmern-Östra
Nedsjöns fiber ekonomiska förening
Ärendebeskrivning
Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening inkom den 29 maj 2018 med en
förfrågan om kommunal borgen till kommunen. I ansökan framkommer att den ekonomiska
föreningen anlägger fiberkommunikation i Alingsås kommun och Bollebygds kommun.
Arbetet påbörjades under hösten 2017 och är färdigställt till 35 procent. Projektet omfattar
potentiellt strax över 1 000 fiberanslutningar. I samband med en potentiell fördyring av
fiberbygget undersöker föreningen möjligheter att finansiera fördyringen om ungefär 3 mnkr.
Anledningen till fördyringen är enligt den ekonomiska föreningen den stora förekomsten av
svåra eller mycket svåra markförhållanden i delar av området. Den ekonomiska föreningen
skriver i sin ansökan att exakt hur mycket budgeten blir överskriden i slutändan är omöjligt att
säga idag beroende på att markförhållandena inte är kända fullt ut förrän hela entreprenaden
är slutförd, samt avhängigt antalet hushåll som väljer att ansluta sig. I samband med detta
ansöker föreningen om kommunal borgen från Bollebygds kommun och Alingsås kommun
om sammantaget 3 mnkr.
Förvaltningens yttrande
Riktlinjer för kommunal borgen återfinns i ”Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern”,
antagna av kommunfullmäktige den 29 november 2017, § 233. Kommunfullmäktige beslutar
om alla borgensåtaganden.
Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke
kommunal verksamhet. Detta innebär att verksamheten ska vara inom ramen för den
verksamhet som kommunen själv kan bedriva, dvs. inom den kommunala kompetensen.
Hänsyn måste också tas till kommunallagens bestämmelser mot gynnande av enskild
person/verksamhet, dvs. ett tydligt och uttalat allmänintresse samt uttalad nytta för
kommunmedlemmarna måste föreligga för att övervägande av borgensbeslut ska kunna
aktualiseras. En kommunal borgen garanteras ytterst av den grundlagsfästa kommunala
beskattningsrätten av sina medlemmar. Detta innebär bland annat att sedvanliga
marknadsmässiga förhållanden åsidosätts då kommunal borgen beviljas. Skälen till ett
sådant beslut måste därför vara tydliga. Det framgår av riktlinjerna att kommunal borgen
emellertid ska tillämpas restriktivt.
Alingsås kommun har de senaste åren avslagit de ansökningar om kommunal borgen samt
ansökningar om förlängning av kommunal borgen som har inkommit.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att ansökan om kommunal borgen från
Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska föreningen ska avslås då antagna riktlinjer
tydliggör att kommunal borgen ska tillämpas restriktivt. Vidare anser
kommunledningskontoret att ansökan inte gäller en verksamhet som bidrar till väsentlig nytta
för kommunens invånare, utan gynnar enbart de invånare som berörs inom det geografiska
område där fiberbyggnationen sker.
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Ekonomisk konsekvens
Om kommunen skulle bevilja den aktuella ansökan om kommunal borgen innebär det att
kommunen står en risk att få ta en kostnad motsvarande borgensåtagandet. I regel så kräver
banker en proprieborgen från kommunen när det gäller ett borgensåtagande mot en
ekonomisk förening. Detta innebär att borgenären då kan kräva borgensmannen direkt utan
att ens kräva gäldenären då skulden räknas som borgensmannens egna.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Ansökan om kommunal borgen avslås.
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