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FALKÖPING 
KOMMUNEN 

Kommunrevisionen 

Till kommunstyrelsen 
Till kommunfullmäktige för kännedom 2019-01-21 

Granskningsrapport - Kommunens borgensåtaganden 

KPMG AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens 
borgensåtaganden. Syftet med granskningen var att kartlägga kommunens borgensåtagande 
samt att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att styrdokument för borgensåtaganden 
omfattar rutiner för beslut, riskanalys och uppföljning. 

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen i 
gällande finanspolicy upprättat och fastställt övergripande rutiner för beslut, riskanalys och 
uppföljning av kommunal borgen men att rutinerna inte efterlevs vad gäller riskanalys och 
uppföljning. Av den information som erhållits framgår dock att det just nu pågår ett arbete med 
att omarbeta finanspolicyn. 

Direktiven i gällande finanspolicy är tydliga för hur beslut ska tas avseende kommunal borgen. 
Däremot framgår det inte att det finns några principiella riktlinjer för vilka som ska beviljas 
kommunal borgen utöver de kommunala bolagen. Det saknas vidare en förteckning över de 
borgensåtaganden som beviljats de senaste 10 åren vilket innebär att det finns en viss 
osäkerhet över omfattningen av beviljade borgensåtaganden. 

Mot bakgrund av granskningen vill vi särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa att det påbörjade arbetet med att omarbeta och uppdatera finanspolicyn 

• Säkerställa efterlevnaden av finanspolicyns nuvarande regelverk avseende 
borgensåtaganden vad gäller riskanalyser, intern kontroll och rapportering. 

• Upprätta och fastställa kriterier för när kommunal borgen kan lämnas. 

• Säkerställa rutiner för att samtliga beslut avseende kommunal borgen förtecknas och 

• Följa upp och säkerställa samverkansavtal och fastighetsinteckningar för BRF 
Repslagaren. 

I övrigt hänvisas till bifogad rapport från KPMG AB. 

Kommunrevisionen önskar få ett skriftligt svar från kommunstyrelsen kring vilka eventuella 
åtgärder som kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av iakttagelser och 
rekommendationer i bifogad rapport. Vi emotser kommunstyrelsens svar på 
granskningsrapporten senast den 31 mars 2019. 

Falköping dag som ovan 
För Kommunrevisionen 

slutförs. 

följs upp. 

Lars Elinderson 
ordförande vice ordförande 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Falköping kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring 
kommunens borgensåtaganden. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Syftet med granskningen var att kartlägga kommunens borgensåtagande samt att 
bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att styrdokument för borgensåtaganden 
omfattar rutiner för beslut, riskanalys och uppföljning. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen i 
gällande finanspolicy upprättat och fastställt övergripande rutiner för beslut, riskanalys 
och uppföljning av kommunal borgen men att rutinerna inte efterlevs vad gäller riskanalys 
och uppföljning. Av den information vi erhållit framgår dock att det just nu pågår ett arbete 
med att omarbeta finanspolicyn. 

Vår bedömning är att finanspolicyns direktiv är tydliga för hur beslut ska tas avseende 
kommunal borgen. Däremot framgår det inte att det finns några principiella riktlinjer för 
vilka som ska beviljas kommunal borgen utöver de kommunala bolagen. 

Det saknas vidare en förteckning över de borgensåtaganden som beviljats de senaste 
10 åren vilket innebär att det finns en viss osäkerhet över omfattningen av beviljade 
borgensåtaganden. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa att det påbörjade arbetet med att omarbeta och uppdatera 
finanspolicyn slutförs. 

• Säkerställa efterlevnaden av finanspolicyns nuvarande regelverk avseende 
borgensåtaganden vad gäller riskanalyser, intern kontroll och rapportering. 

• Upprätta och fastställa kriterier för när kommunal borgen kan lämnas. 

• Säkerställa rutiner för att samtliga beslut avseende kommunal borgen 
förtecknas och följs upp. 

• Följa upp och säkerställa samverkansavtal och fastighetsinteckningar för 
BRF Repslagaren. 
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2 Bakgrund 
Vi har av Falköping kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring 
kommunens borgensåtaganden. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Revisorerna vill säkerställa att det inte finns risk för brister i den interna kontrollen kring 
borgensåtaganden och, med hänsyn till de konsekvenser som kan uppkomma vid brister 
i kontroll och uppföljning, bedömt att det är väsentligt att borgensåtaganden följs upp och 
hanteras på ett ändamålsenligt sätt. 

Med anledning av ovanstående har kommunens revisorer i samband med sin riskanalys 
beslutat att granska kommunens rutiner avseende borgensåtaganden. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Syftet med granskningen var att kartlägga kommunens borgensåtagande samt bedöma 
om kommunstyrelsen säkerställt att styrdokument för borgensåtaganden omfattar rutiner 
för beslut, riskanalys och uppföljning. 

Granskningen avsåg att besvara följande revisionsfrågor: 

• Har kommunstyrelsen säkerställt en övergripande kontroll av kommunens 
borgensåtaganden? 

• Finns styrdokument som omfattar kommunens borgensåtaganden? 
• Finns fastställda kriterier för borgensåtaganden och följs dessa? 
• Genomförs riskanalyser löpande avseende ingångna borgensåtaganden och 

dokumenteras dessa? 
• Har kommunstyrelsen säkerställt en löpande återrapportering avseende 

beslutade borgensåtaganden? 

Granskningen omfattar kommunens väsentliga borgensåtaganden 2018 samt 
omfattning och utveckling av borgensåtaganden under de senaste tio åren. 

Granskningen avser kommunstyrelsen. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller 

• Kommunallagen 6 kap § 6 

• Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 
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2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, kartläggning av ingångna 
borgensförbindelser samt intervjuer med berörda tjänstemän. 

Rapporten är faktakontrollerad av kommunens ekonomichef. 
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3 Styrdokument 

3.1 Finanspolicy 
Kommunens finanspolicy omfattar regler kring kommunal borgen. Finanspolicyn för 2018 
är antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15. 

Av finanspolicyn framgår att beslut om kommunal borgen ska tas av kommunfullmäktige. 

3.1.1 Borgen 

I avsnittet som berör kommunal borgen framgår att borgen normalt endast lämnas till 
bolag som ingår i kommunkoncernen, men att det i undantagsfall kan lämnas till andra 
låntagare. 

Beslut om borgen gäller i 10 år, vilket innebär att lån kan tas upp eller omsättas inom 10 
år efter beslut. I kommunens årsredovisning ska varje år göras en riskbedömning av de 
borgensåtaganden som redovisas. 

Vidare ska investeringar som finansieras med kommunal borgen vara försäkrade under 
den tiden som borgen gäller. 

Beslut om borgen anses vara en fråga av principiell art vilket innebär att det ska finnas 
beslut från kommunfullmäktige om den kommunal borgen. Kommunal borgen för de 
kommunala bolagen beslutas som en årlig borgensram medan övriga beslut om borgen 
ska ske för varje enskilt investeringsobjekt. 

3.1.2 intern kontroll 

Förutom den riskbedömning som årligen ska ske i årsredovisningen ska minst två 
personer ha insikt om varje affärshändelse. Det nämns att "kommunkassören" (ekonom 
med ansvar för kassan) ska utföra internkontrollen i finansarbetet, i vilket även ingår att 
kontrollera att finanspolicyn efterlevs. 

3.1.3 Rapportering 

I samband med delårs- och årsbokslut ska redovisningschefen till kommunstyrelsen 
rapportera fattade beslut som omfattas av finanspolicyn. Vidare ska redovisningschefen 
årligen till kommunfullmäktige rapportera vilka åtgärder som vidtagits med anledning av 
de beslut kommunfullmäktige tagit som omfattas av finanspolicyn. 

3.1.4 Bedömning 

Vår bedömning är att finanspolicyns direktiv är tydliga för hur beslut ska tas avseende 
kommunal borgen. Däremot framgår det inte att det finns några principiella riktlinjer för 
vilka som ska beviljas kommunal borgen utöver de kommunala bolagen. 
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Vi kan vidare konstatera att det saknas en förteckning över de borgensåtaganden som 
beviljats de senaste 10 åren för att säkerställa att kommunen har kontroll på 
omfattningen av beviljade borgensåtaganden. 

Vår bedömning är vidare att den interna kontrollen inte efterlevs vad gäller uppföljning 
av borgensåtaganden liksom att riskanalys och rapportering i samband med delårs- och 
årsbokslut inte följer finanspolicyns riktlinjer. 

Vi kan också konstatera att till exempel "kommunkassör", med ansvar för att utföra den 
interna kontrollen i finansarbetet, är en roll som inte längre existerar inom kommunen. 

Vi har också förstått, av den information vi erhållit, att en uppdatering och omarbetning 
av finanspolicyn just nu pågår. 
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4 Borgensåtaganden 
Vid granskningen har vi utgått från de borgensåtaganden som redovisats i årsbokslutet 
201 V. Av årsredovisningen framgår följande borgensåtaganden: 

Borgenstagare Tkr 

Falköpings Hyresbostäder AB 595 800 

SBAB Bank AB (Egna hem och småhus) 29 

AB Balken Finans Sweden (Egna hem och småhus) 30 

Föräldrakooperativ Borgunda-Dala daghem ek. för 100 

BRF Repslagaren (f.d. BRF Tryggheten) 11 842 

Bredband Jättene m fl. ek. för 1 000 

Luttra Fiber ek. för 2 611 

Summa 611 412 

I avsnitten nedan beskrivs ovanstående borgensåtagande, förutom vad gäller SBAB 
Bank AB och AB Balken Finans Sweden då de bedömts som mindre väsentliga i denna 
granskning. 

4.1 Falköpings Hyresbostäder AB 
Kommunens borgensförbindelse upptagen för Falköpings Hyresbostäder AB avser även 
det helägda dotterbolaget Fastighets AB Mösseberg. Enligt uppgift från Kommuninvest 
har kommunal borgen lämnats enligt nedan: 

Falköpings Hyresbostäder AB, Kommuninvest 429 744 

Fastighets AB Mösseberg, Kommuninvest 98 350 

Summa 528 094 

Övrigt 67 706 

Summa 595 800 

1 Ansvarig person föregående år har inte kunnat höras pga. dödsfall vilket gjort att vi fått utgå ifrån officiella 
uppgifter i årsredovisningen 2017. 
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Kommunfullmäktige har 2016-04-25 beslutat om en ram för kommunal borgen till 
Falköpings Hyresbostäder AB på upp till 700 mnkr. Av beslutet framgår att ramen för 
kommunal borgen också omfattar Fastighets AB Mösseberg. 

Vad posten övrigt omfattar är oklart men kommer att följas upp i bokslutet 2018. 

4.2 Borgunda-Dala daghem ek.för 
Uppgift saknas om borgensåtagande mot Borgunda-Dala daghem ek. för. Enligt 
offentliga uppgifter har föreningen överlåtit verksamheten den 1 april 2014 och 
föreningen synes inte ha varit aktiv sedan februari 2015. 

Beslut om borgensförbindelsen har inte kunnat hittas i kommunfullmäktiges 
mötesprotokoll de senaste 10 åren. 

4.3 BRF Repslagaren (f.d. BRF Tryggheten) 
Bostadsrättsföreningen Repslagaren (f.d. Bostadsrättsföreningen Tryggheten) ansökte 
1992 om kommunal borgen för sina skulder. Av beslut med diarienr 1992/00154 framgår 
att kommunal borgen beviljats bostadsrättsföreningen för bostäder och lokaler där 
alternativa former av omsorg bedrivs i föreningsregi. Förutsättningen för att kommunal 
borgen skulle beviljas var dels att ett samverkansavtal upprättades med kommunen, dels 
att fastighetsinteckningar lämnades som säkerhet till kommunen. Kommunal borgen 
beviljades 1992-09-28 på det totala kreditbeloppet som då beräknades till 25 300 tkr. 

BRF Repslagaren består av 31 lägenheter i fastigheten Snickaren 9 på Repslagare-
gatan 37 i Falköping. Av föreningens stadgar framgår att den kan bli medlem som fyllt 
55 år. 

BRF Repslagaren uppger i korrespondens med kommunen under 2014 att föreningens 
lån totalt uppgick till 20 709 tkr vilken är den uppgift om kommunal borgen som uppges 
i kommunens årsredovisning 2014-12-31. Av BRF Repslagarens årsredovisning för 
2017 uppgår den totala låneskulden till 18 676 tkr samtidigt som det finns 
fastighetsinteckningar på totalt 25 000 tkr. Så vitt vi kan se togs inteckningarna ut 2016. 

Under 2015 har två lån på sammanlagt 8 700 tkr omsatts och inför att lånen omsattes 
har kommunfullmäktige tagit beslut om att bevilja kommunal borgen för dessa lån. I 
dessa beslut framgår inte att den kommunal borgen förutsätter ett samverkansavtal. I 
övrigt finns inga beslut om kommunal borgen för BRF Repslagaren under åren 2009-
2018. 

4.4 Bredband i Jättene m.fl. ek. för 
Bredband i Jättene, Ö Tunhem och Ugglum ek. för har under 2012 och 2013 ansökt om 
kommunal borgen för byggkreditiv i samband med utbyggnad av VA, avlopp och 
bredband. 

Beslut av kommunfullmäktige finns 2013-03-25 för 12 500 tkr och nytt beslut 2013-09-
30 då kommunal borgen beviljades för byggkreditiv upp till totalt 18 000 tkr. I kommunens 
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årsredovisningar för åren 2012 - 2015 uppgår kommunal borgen till föreningen på 
20 500 tkr. I kommunens årsredovisning för 2017 uppgår den kommunal borgen till 1 000 
tkr. 

4.5 Luttra Fiber ek. för 
Luttra Fiber ek. för beviljades 10 500 tkr i kommunal borgen för byggnadskreditiv vid 
utbyggnad av bredband. Beslutet togs av kommunfullmäktige 2015-09-28. 

4.6 Övriga 
Av finanspolicyn framgår att beslut om kommunal borgen är giltig i 10 år. Eftersom vi inte 
har erhållit någon förteckning över samtliga beslut om kommunal borgen 2009-2018 har 
vi nedan listat de beslut om kommunal borgen som vi funnit 10 år bakåt i tiden. Vi kan 
inte garantera att listan är fullständig och vi vill också poängtera att flera av besluten 
nedan förmodligen redan är verkställda och avslutade. 

Beslutsdatum KF Borgenstagare Tkr 

2011-06-20 Åslebygdens bredband ek. för 3 000 

2012-06-18 Norra Vilske Fibernät ek.för 2 000 

2012-12-19 Hotellfastigheter i Falköping AB2 2 500 

2012-12-19 Fiber Östra Falbygden ek för 2 875 

2013-08-263 Grolanda Fiber ek. för 3 500 

2013-10-28 Börstig och Brismene ek för 1 570 

2013-10-28 Göteve Fiber ek. för 3 500 

2013-11-25 Solberga fiber ek. för 760 

2013-12-16 Jäla Fiber Nät ek. för 3 500 

2015-11-30 Påverås-Marka fiber ek.för 1 500 

2016-01-25 Samf. Fågeluddens VA 300 

2016-06-27 Borgunda Byanät ek.för 3 000 

2 Dotterbolag till Falköpings Hyresbostäder AB, i årsredovisning 2017 redovisas inga externa låneskulder. 
3 Finns även ett beslut 2012-10-31, beloppet 2013-08-26 avser den sammanlagda borgenssumman. 
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5 Slutsats och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen i 
finanspolicyn upprättat och fastställt övergripande rutiner för beslut, riskanalys och 
uppföljning av kommunal borgen men att rutinerna inte efterlevs vad gäller riskanalys 
och uppföljning. 

Vår bedömning är att finanspolicyns direktiv är tydliga för hur beslut ska tas avseende 
kommunal borgen. Däremot framgår det inte att det finns några principiella riktlinjer för 
vilka som ska beviljas kommunal borgen utöver de kommunala bolagen. Av den 
information vi erhållit framgår dock att det just nu pågår ett arbete med att omarbeta 
finanspolicyn. 

Det saknas vidare en förteckning över de borgensåtaganden som beviljats de senaste 
10 åren vilket innebär att det finns en viss osäkerhet över omfattningen av beviljade 
borgensåtaganden. 

5.1 Svar på revisionsfrågorna 
Revisionsfråga Bedömning 

Har kommunstyrelsen säkerställt en 
övergripande kontroll av kommunens 
borgensåtaganden? 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen 
genom regelverket i finanspolicyn har 
säkerställt en övergripande kontroll av 
kommunens borgensåtaganden men att 
kommunstyrelsen inte har följt upp och 
säkerställt efterlevnaden av finanspolicyn. 

Vår bedömning är dock att finanspolicyn 
måste uppdateras så bland annat kriterier 
för när kommunal borgen kan beviljas 
framgår och att de roller som nämns 
verkligen existerar. 

Finns styrdokument som omfattar 
kommunens borgensåtaganden? 

Vår bedömning är att styrdokument som 
omfattar kommunens borgensåtaganden 
finns genom innehållet i finanspolicyn 
förutom att fastställda kriterier för 
borgensåtaganden saknas. Därutöver 
måste rutiner för uppföljning och kontroll 
av beviljade borgensåtaganden upprättas 
och fastställas. 

Finns fastställda kriterier för 
borgensåtaganden och följs dessa? 

Vår bedömning är att det saknas 
fastställda kriterier för borgensåtaganden 
vilket innebär att dessa inte kan följas upp. 
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Genomförs riskanalyser löpande 
avseende ingångna borgensåtaganden 
och dokumenteras dessa? 

Vår bedömning är att riskanalyser 
avseende ingångna borgensåtaganden 
vare sig existerar eller dokumenteras. 

Har kommunstyrelsen säkerställt en 
löpande återrapportering avseende 
beslutade borgensåtaganden? 

Vår bedömning är att rutinerna i 
finanspolicyn för att säkerställa en god 
intern kontroll, årlig rapportering till 
kommunstyrelsen och en löpande 
återrapportering i samband med delårs-
och årsbokslut inte efterlevs. 

Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa att det påbörjade arbetet med att omarbeta och uppdatera 
finanspolicyn slutförs. 

• Säkerställa efterlevnaden av finanspolicyns nuvarande regelverk avseende 
borgensåtaganden vad gäller riskanalyser, intern kontroll och rapportering. 

• Upprätta och fastställa kriterier för när kommunal borgen kan lämnas. 

• Säkerställa rutiner för att samtliga beslut avseende kommunal borgen 
förtecknas och följs upp. 

• Följa upp och säkerställa samverkansavtal och fastighetsinteckningar för 
BRF Repslagaren. 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Eva From 
Auktoriserad revisor 
Certifierad kommunal revisor 
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