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§ 203
Förnyelse av avtal med Kommuninvest
KS-2016/584
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att Knivsta kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 februari 2008
("Borgensförbindelsen"), vari Knivsta kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för
egen skuld for Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Knivsta kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt borgensförbindelsen
i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer,
att Knivsta kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Knivsta kommun den
22 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 Knivsta kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Knivsta kommun den
22 september 2011, vari Knivsta kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller,
att utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Yrkande
Lennart Lundberg (KN.NU) yrkar bifall det utsända förslaget till beslut.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 168, 2016-10-10, tjänsteskrivelse 2016-09-27 och skrivelse från
Kommuninvest 2016-08-26 har varit utsända.

Expedieras till
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2016-11-08
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Handläggare
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Kommunstyrelsen

Förnyelse av avtal med Kommuninvest
KS-2016/584
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att Knivsta kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 februari 2008
("Borgensförbindelsen"), vari Knivsta kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för
egen skuld for Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Knivsta kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt borgensförbindelsen
i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer,
att Knivsta kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Knivsta kommun den 22
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 Knivsta kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Knivsta kommun den 22
september 2011, vari Knivsta kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
att utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Bakgrund
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks.
Giltighetstiden för Knivsta 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 mycket stor
vikt att Knivsta kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i
kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande.
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Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i föreningen samt av stor vikt för
Kommuninvests verksamhet. Knivsta kommun undertecknade Regressavtalet den 22
september 2011 och Garantiavtalet den 22 september 2011. Även dessa avtal riskerar att
bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som
ovan angivits för borgensförbindelsen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande
för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas
i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen ("Bekräftelsen").
Ekonomisk konsekvensanalys
Förslaget innebär att borgensförbindelsen och ingångna avtal fortsatt är aktuella och ska
förnyas. Ett motsatt beslut om att inte förnya förbindelserna får betydande ekonomiska
konsekvenser eftersom nuvarande lån därför måste flyttas till annan kreditgivare med
okända men mycket sannolikt sämre villkor än vad som gäller för dagen.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommundirektör
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Ekonomikontoret
Eva Mårtensson
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Beslut om en förlängd giltighetstid av borgensförbindelsen påverkar inte barn.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja
Förklara oavsett svar.

Nej
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2016-08-26

Knivsta kommun
Dan-Erik Pettersson

74I 75 Knivsta

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat
Vi skriver till Dig som kontaktperson fijr Knivsta kommun som är medlem i
Kommuninvest ekonomisk forening ("Föreningen").

i det av Föreningen helägda
(publ)
("Kommuninvest").
För att
Sverige AB

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs

dotterbolaget Kommuninvest i
Kommuninvest i sin upplåning ska å bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden
återfinns i Föreningens stadgar som villkor fiir medlemskap, att samtliga medlemmar
enligt separat tecknad borgensforbindelse ska ansvara solidariskt såsom for egen skuld
fijr Kommuninvests samtliga forpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensfürbindelse. Knivsta kommun utfürdade sin borgensforbindelse den 4 februari
2008.

Samtliga kommunala borgensfÌlrbindelser fiirvaras hos Kommuninvest. Vid

av lån pä

lånemarknaden presenteras borgensforbindelsema ftlr långivaren. I den praktiska hanteringen vid floreteende av borgensftirbindelser i samband med Kommuninvests upplåning fiireträder således
Kommuninvest medlemmama gentemot långivarna.

Kommuninvests upptagande

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks.
Giltighetstiden lor Knivsta kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att
löpa ut. Med hänsyn till att borgensforbindelsen utgör ett av villkoren fiir medlemskap i
Föreningen och den vikt borgenslorbindelserna har flor Kommuninvests verksamhet är
det av mycket stor vikt att Knivsta kornrnun iruran bolgensforbindelsens giltighetstid
löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som
bekräftar att borgensftirbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en
separat sådan bekräftelse av borgensforbindelsen. När detta har skett har
borgensåtagandet fürlängts ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensfürbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar ftir
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa
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avtal är av avgörande betydelse ftir medlemskap i Föreningen samt av stor vikt lor
Kommuninvests verksamhet. Knivsta kommun undertecknade Regressavtalet den 22
september 201 1 och Garantiavtalet den 22 september 2071. Aven dessa avtal riskerar att
bli ogiltiga efter tio år och måste därfür, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad
som ovan angivits lor borgensftirbindelsen.
För att underlätta flor medlemmama har beslutats att tillämpa ett gemensamt fiirfarande
for samtliga bekräftelser och att Regressal.talet och Garantiavtalet således ska bekräftas
i samband med borgensfiorbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som
omfattar såväl borgensfiirbindelsen som avtalen ("Bekräft elsen").

En checklista har upprättats över ätgàrder som ska vidtas vid tecknandet av
Bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen for samtliga medlemmar (i
dagsläget ca280 st) ska uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar foljer checklistan.
Knivsta kommun ska vidta foljande åtgärder.

1.

Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med loljande lydelse:
Kommunfullmäktige beslutar

Att

Knivsta kommun bekräftar att ingången borgensforbindelse av den 4
februari 2008 ("Borgensförbindelsen"), vari Knivsta kommun ätagit sig solidariskt borgensansvar såsom für egen skuld for Kommuninvest i Sverige AB:s
(publ) ("Kommuninvest") ftirpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest
äger foreträda Knivsta kommun genom att fiireta samtliga nödvändiga åttgärder
ftir ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensftirbindelsen i
forhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

Att Knivsta kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Knivsta
kommun den 22 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras ftir det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensforbindelsen, alltj ämt gäller.

Att Knivsta kommun bekräftar att

garantiavtalet undertecknat av Knivsta
kommun den 22 september 2011, vari Knivsta kommuns ansvar fijr
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
att utse [NN] och [NN] att for kommunens räkning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut.

2.

=

Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången
Borgensforbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på
kommunens anslagstavla i enlighet med reglema i kommunallagen. Observera
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att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre
veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes
upp. Som tumregel gäller att om protokollet anslås en måndag ska det tas ned en
tisdag. Observera dock att lorlängning av denna tid måste ske då sista dagen i
fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton. Kontakta gama Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om
ni har några frågor med anledning av detta.

3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från fiirvaltningsrätten i
Uppsala.

4. När kommunfullmäktiges beslut vunnit

laga kraft ska slutligen Bekräftelsen
undertecknas av de två fìireträdare lor Knivsta kommun som
kommunfullmäktige bemyndigat i sitt beslut. För det fall foreträdare inte
namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser innehavaren av viss
befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar att ftireträdaren
innehade ifrågavarande befattning vid tiden fijr undertecknandet.

5. Knivsta kommun ska därefter till Advokatfirman

A)

Lindahl översända ftiljande:

Lagakraftvunnet protokoll
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten
ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).

B) Bekräftelsen i orisinal lsamt i

1

fall. underlas enlist ounkt 4)

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl
senast den 28 februari 2017.

Vi har uppdragit ät Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande
borgensbekräftelsema och vid frågor rörande dessa ber vi er därftir att kontakta Victoria
Bromark på Advokatfirman Lindahl via telefon 019-20 89 00 eller via e-post
victoria.bromark@lindahl. se.
Handlingar skickas till:
Advokatfirman Lindahl
Box 143
701 42 Örebro
Med vänlig hälsning

Fredrika Norman
Kovn¿UNTNVEST r Svanrce

=

AB (ruer)
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt
att kommunicera borgensförbindelse
Härmed bekräftas

att ingången borgensforbindelse av den 4 februari 2008
("Borgensftirbindelsen"), vari Knivsta kommun ätagit sig solidariskt
borgensansvar såsom ft)r egen skuld for Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
("Kommuninvest") forpliktel s er, alltj ämt gäller;
att Kommuninvest äger ftireträda Knivsta kommun genom att ftireta samtliga
nödvändiga åtgärder ftjr ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensfürbindelsen i ftirhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande
borgenärer;
att regressavtalet undertecknat av Knivsta kommun den 22 september 20II, vat'r
det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras for det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller
nägra av medlemmarna enligt Borgensforbindelsen, alltjämt gäller; samt

att garanliavtalet undertecknat av Knivsta kommun den22 september 2011, vat'r
Knivsta kommuns ansvar flor Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat regleras, alltjämt gäller.

Ort

Datum

För Knivsta kommun

Företrädare för kommunen
enligt beslut

Namnft)rtydligande

Företrädare ftir kommunen
enligt beslut

Namnfìirtydligande

