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Borgensavgift Salabostäder AB

Sammanfattning av ärendet

Salabostäder AB inkom den  5  mars  2020  med en skrivelse om borgensavgift.

Salabostäder tillskrev kommunstyrelsen under 2016angående borgensavgift som

bolaget anser är för hög. Därefter har ingen förändring gjorts av borgensavgiften

som fortfarande anses vara för hög.

Kommunfullmäktige beslutade 26 mars  2012, § 31, om en borgensavgift för

Salabostäder på  05%.

Vid tillfället för beslutet och fram till slutet av  2015  har det inte varit möjligt för

Salabostäder AB att prissätta skillnaden mellan pantbrevslån och borgenslån. Från

2016  har det gått att få en prisindikation på pantbrevslån som visar att skillnaden

ligger betydligt lägre än de  05%  som borgensavgiften är.

En kartläggning genomförd av Sveriges allmännytta under  2019, visar att den

genomsnittliga avgiften som kommuner tar ut för att gå i borgen för sina

bostadsbolag är  0,36%.

Förslag till beslut

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till ekonomichef att utreda nivåer för borgensavgifter för samtliga av Sala

kommuns bolag.

Anders Wigelsbo (C)

Kommunstyrelsens ordförande

Bilagor:

Skrivelse från Salabostäder AB  2020-03-05
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Salabostäder tillskrev kommunstyrelsen under  2016  angående borgensavgiften som bolaget
anser är för  hög.  Därefter har ingen förändring gjorts av  borgensavgiften  som fortfarande
anses vara för hög.

Bakgrund:
Av  lagen  om allmännyttiga bostadsaktiebolag (Allbolagen) framgår att för hög borgensavgift
är att betrakta som otillåten utdelning till ägaren, vilket bolagets revisorer påpekat vid sin
årliga revision sedan 2016.

Kommunfullmäktige i Sala kommun beslutade  2012-03-26  (§3 1) om  borgensavgift  för
Salabostäder. I  beslutet går att läsa
”& bolaget för befintliga lån upptagna from  1995  till ägaren ska betala en borgensavgift på
0,5 %. Vid nyupplåning och omsättning av lån from  2012  ska borgensavgiften kopplas till den
enskilda krediten. Beslut fattas av kommunstyrelsen, samt
flförändringar kontinuerligt redovisas till kommunen och att kvartalsvisa avstämningar
anordnas.”

Vid tillfället för beslutet och fram till och med slutet av  2015, har det inte gått för

Salabostäder att prissätta skillnaden mellan pantbrevslån och borgenslån. Från  2016  har det
dock gått att få en prisindikation på pantbrevslån som visar att skillnaden ligger betydligt
lägre än de  0,5%  som borgensavgiften är.  I  borgensavgiften räknas också in kostnaden för
uttag av pantbrev som bolaget ”slipper” betala. När det gäller pantbrev har bolaget dock redan
den kostnaden betald för pantbrev som är uttagna för total säkerhet om ca  370  Mkr sedan
tidigare. Därmed borde diskussionen om kostnad för pantbrev kunna lämnas utanför
resonemanget.

Enligt den kartläggning som Sveriges allmännytta gjort under  2019  (ekonomisk statistik
2018) konstateras följande:

”För att inte bryta mot EUs statsstödsregler och Allbolagen måste kommuner som går i
borgen för sina bostadsbolag ta ut en borgensavgift.  I  genomsnitt uppgår denna avgift till
0,36%....” '

Salabostäder föreslår i enlighet med ovanstående att borgensavgiften för upptagna lån och
kommande lån bestäms till  0,36%  tills vidare.

Salabostäders s yrfs
Bernard Ni ' '
VD
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