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§ 286
Utökad kommunal borgen för Lunds kommuns
Fastighets AB
Dnr KS 2014/0701
Sammanfattning
Lunds kommuns Fastighets AB (LKF) står inför betydande investeringar i nya
bostäder de kommande åren och därmed ökar även behovet av upplåning.
Nyupplåningsbehovet för LKF uppgår till cirka 1 700 Mkr de kommande fyra
åren. Upplåningen kommer huvudsakligen att ske genom vidareutlåning från
Lunds kommun (kommunen) genom det nyligen inrättade
obligationsprogrammet.
Borgensåtagandet, inklusive vidareutlåning, uppgår idag till 3 300 Mkr.
Styrelsen för LKF beslutade den 28 augusti att begära en utökad borgensram
till 5 000 Mkr. Kommunkontoret föreslår att begäran beviljas och att
borgensramen, inklusive ram för vidareutlåning, utökas till 5 000 Mkr.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2010-08-26 (§ 175) om utökad borgensram.
Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-16—17 (§ 99) gällande avtal om
kommunal borgen mellan kommunen och LKF.
Kommunfullmäktiges beslut den 2010-04-29 (§ 78) att ge Lunds kommun rätt
att vidareförmedla lån till Lunds Kommuns Fastighets AB.
Kommunstyrelsens beslut 2013-01-09 (§ 4) att öka ramen för
certifikatsprogrammet från 1,6 till 2,0 Mdr kr.
Finanspolicy, beslutad av kommunfullmäktige 2013-08-29, § 114.
Kommunstyrelsens beslut 2014-03-05 (§ 54) att inrätta ett obligationsprogram
(MTN-program).
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-06-18.
Begäran om utökad borgensram, beslutad av styrelsen för LKF 2014-08-28, §
78. (Bilaga 1)
Yrkanden
Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Inga Kerstin Eriksson (C), Torsten
Czernyson (KD), Emma Berginger (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Anne
Landin (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att borgensramen för Lunds kommuns Fastighets AB, inklusive ram för
vidareutlåning, utökas med 1 300 Mkr, varvid den nya borgensramen uppgår
till 5 000 Mkr

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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att godkänna förslag till avtal om kommunal borgen mellan kommunen och
LKF.
Protokollsanteckning
Angelica Kauntz (FI): Bifall till kommunkontorets förslag.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse
2014-10-06
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Henrik Weimarsson
046 35 50 28

Kommunstyrelsen

henrik.weimarsson@lund.se

Utökad kommunal borgen för Lunds Kommuns
Fastighets AB
Dnr KS 2014/

Sammanfattning
Lunds kommuns Fastighets AB (LKF) står inför betydande investeringar i nya
bostäder de kommande åren och därmed ökar även behovet av upplåning.
Nyupplåningsbehovet för LKF uppgår till cirka 1 700 Mkr de kommande fyra
åren. Upplåningen kommer huvudsakligen att ske genom vidareutlåning från
Lunds kommun (kommunen) genom det nyligen inrättade
obligationsprogrammet.
Borgensåtagandet, inklusive vidareutlåning, uppgår idag till 3 300 Mkr.
Styrelsen för LKF beslutade den 28 augusti att begära en utökad borgensram till
5 000 Mkr. Kommunkontoret föreslår att begäran beviljas och att
borgensramen, inklusive ram för vidareutlåning, utökas till 5 000 Mkr.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2010-08-26 (§ 175) om utökad borgensram.
Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-16—17 (§ 99) gällande avtal om
kommunal borgen mellan kommunen och LKF.
Kommunfullmäktiges beslut den 2010-04-29 (§ 78) att ge Lunds kommun rätt
att vidareförmedla lån till Lunds Kommuns Fastighets AB.
Kommunstyrelsens beslut 2013-01-09 (§ 4) att öka ramen för
certifikatsprogrammet från 1,6 till 2,0 Mdr kr.
Finanspolicy, beslutad av kommunfullmäktige 2013-08-29, § 114.
Kommunstyrelsens beslut 2014-03-05 (§ 54) att inrätta ett obligationsprogram
(MTN-program).
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-06-18 (denna skrivelse).
Begäran om utökad borgensram, beslutad av styrelsen för LKF 2014-08-28, §
78. (Bilaga 1)
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Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2010-08-26 att utöka
borgensramen för LKF med 400 mnkr till 3 700 Mkr. Kommunfullmäktige
beslutade 2010-04-28 (§ 78) att ge kommunen rätt att vidareförmedla lån till
LKF, vilket innebär att borgensramen inkluderar såväl borgensåtaganden som
vidareutlåning.
LKF står inför betydande investeringar i nya bostäder de kommande åren och
därmed ökar även behovet av upplåning. Under perioden 2014 till 2018 har
LKF ett nyupplåningsbehov på cirka 1 700 Mkr. Nyupplåningsbehovet kommer
att täckas huvudsakligen genom vidareutlåning från kommunen inom ramen för
det obligationsprogram (MTN-program) som kommunen inrättade under våren
2014 (Kommunstyrelsens beslut 2014-03-05, § 54). Det finns även möjlighet att
utöka upplåningen via certifikatsprogrammet, där kommunen kan vidareutlåna
upp till 50 % av ramen på 2 000 Mkr till LKF (Kommunstyrelsens beslut 201301-09).
Kommunen har idag ett borgensåtagande avseende bilaterala lån om 1 600 Mkr
gentemot LKF. Kommunen har till LKF även vidareutlånat 500 Mkr inom
ramen för certifikatsprogrammet, 700 Mkr genom enskilda obligationer (så
kallade Private Placement) samt 500 Mkr inom ramen för det nyinrättade
obligationsprogrammet (MTN-program). Det innebär att borgensåtagandet,
inklusive vidareutlåning, i dagsläget uppgår till 3 300 Mkr.
Styrelsen för LKF beslutade (2014-08-28) mot denna bakgrund att begära att
borgensramen, inklusive ram för vidareutlåning, utökas till 5 000 Mkr.
Med utgångspunkt från dagens borgensåtagande och det förestående ökade
lånebehovet hos LKF, föreslår kommunkontoret att borgensramen, inklusive
ram för vidareutlåning, utökas till 5 000 Mkr. Detta innebär en utökning av
borgensramen med 1 300 Mkr.
I samband med den utökade borgensramen finns det behov av att uppdatera
gällande avtal om kommunal borgen mellan LKF (Kommunfullmäktiges beslut
2011-06-16--17) med motsvarande belopp. Förslaget till nytt avtal återfinns
som bilaga 2.

Barnkonsekvensanalys
Det utökade borgensåtagandet innebär liksom all skuldsättning i övrigt en
belastning för framtiden och för nästa generation, dvs. dagens barn och
ungdomar. Samtidigt skapar den utökade borgensramen möjligheter för LKF att
investera för kommunens barn och ungdomar i form av nya bostäder.
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Tjänsteskrivelse
2014-10-06

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta
att

borgensramen för Lunds kommuns Fastighets AB, inklusive ram för
vidareutlåning, utökas med 1 300 Mkr, varvid den nya borgensramen
uppgår till 5 000 Mkr

att

godkänna förslag till avtal om kommunal borgen mellan kommunen och
LKF

KOMMUNKONTORET

Anette Henriksson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Akten

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör
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Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

2014-06-17

Förslag till
Avtal om kommunal borgen mellan Lunds kommun och
Lunds kommuns Fastighets AB
Parter
Lunds kommun, nedan kallad kommunen, samt Lunds Kommuns Fastighets AB,
nedan kallad bolaget.
Kommunal borgen
Detta avtal avser bolagets utnyttjande av kommunal borgen.
Avtalstid
Avtalet gäller tills vidare. Avtalet kan skriftligen sägas upp av endera parten med
iakttagande av en uppsägningstid om tolv (12) månader.
Borgensram
Borgensramen, inklusive ram för vidareutlåning uppgår till 5 000 Mkr.
Borgensramen inkluderar bolagets bilaterala lån, vidareförmedling av lån från
kommunen (vidareutlåning) samt bolagets utnyttjade kredit på koncernkontot.
Inom angiven borgensram går kommunen i borgen såsom för egen skuld jämte
därpå löpande ränta och kostnader för lån som bolaget tar upp.
Ersättning
Bolaget skall till kommunen årligen erlägga en borgensavgift för utnyttjad del av
borgensramen. Avgiften skall fastställas enligt affärsmässiga principer.
Borgensavgift skall fastställas individuellt för varje bilateralt lån som kommunen
har gått i borgen för. Borgensavgift i form av lånemarginal ska fastställas
individuellt för varje lån som kommunen har vidareförmedlat till bolaget. Hänsyn
skall tas till hur stor del av respektive år som borgensåtagandet har gällt.
Avgiften fastställs av kommunstyrelsens arbetsutskott och ska gälla för respektive
låns hela löptid. Avgift för utnyttjad koncernkontokredit tas ut genom ett
räntepåslag som motsvarar avgiften.
Debitering
Kommunen fakturerar bolaget 2 gånger per år. Första faktureringen sker i juli
månad, då á-contobelopp motsvarande hälften av föregående års ersättning
faktureras. Andra faktureringen sker i december månad, då slutreglering av
ersättningen faktureras.
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Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna har erhållit
vardera ett.
Lund 2014-

-

För Lunds kommun

Lund 2014-

-

För Lunds Kommuns Fastighets AB

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
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2014-03-05

§ 54
Upplåning via obligationsprogram
Dnr KS 2014/0138
Sammanfattning
Lunds kommun och Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB (LKF) står inför
betydande lånebehov de kommande åren. För närvarande är prissättningen på
kapitalmarknadsupplåning mer gynnsam än bankupplåning för svenska
kommuner, särskilt för kommuner med hög kreditvärdighet. Det innebär att en
majoritet av kommunens och LKFs kommande upplåning kommer att ske
genom emission av kommunobligationer. I takt med att antalet emissioner ökar
finns det fördelar att vinna genom att upprätta ett så kallat obligationsprogram.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2010 (§ 78) att ge Lunds kommun
rätt att vidareförmedla lån till Lunds Kommuns Fastighets AB.
Kommunstyrelsens beslut den 16 november 2010 (§ 359) att godkänna
upprättande av ett kommuncertifikatsprogram.
Kommunstyrelsens beslut 2011-10-05 (§ 323) att öka ramen för
certifikatsprogrammet från 1,0 till 1,6 Mdr kr.
Kommunstyrelsens beslut 2013-01-09 (§ 4) att öka ramen för
certifikatsprogrammet från 1,6 till 2,0 Mdr kr.
Finanspolicy, beslutad av kommunfullmäktige 2013-08-29, § 114.
Ekonomi- och verksamhetsplan 2014-2016 med budget för 2014, beslutad av
kommunfullmäktige 2013-06-13—14, § 101.
Planeringsförutsättningar för ekonomi och verksamhetsplan 2015-2017 med
budget för 2015, beslutad av kommunstyrelsen 2014-02-05 (§ 24).
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-02-14.
Kommunstyrelsen beslutar
att Lunds kommun ska etablera och uppta långfristiga lån via ett svenskt
obligationsprogram, s.k. MTN-program,
att MTN-programmet ska ha ett rambelopp på 5,0 mdr kronor,
att ekonomidirektören eller den han eller hon förordnar äger rätt att företräda
Lunds kommun i samtliga avseenden hänförliga till MTN-programmet.

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets ekonomiavdelning,
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2013-08-29

Kommunfullmäktige
2013/89

Plats och tid

Sessionssalen i Stadshallen, kl 17:00 - 22:40

Ledamöter

Annerby Jansson Annika (M), ordförande
Forsberg Jörgen (M), vice ordförande
Prytz Lennart (S), 2:e vice ordförande
Johansson Lars (M)
Alfredsson Bo (M)
Wallén Göran (M)
Johannessen Ronny (M), §§ 107-119, kl. 17.00-19.50
Sjödin Inga-Lisa (M)
Von Friesendorff Carl (M)
Rehn Winsborg Louise (M)
Helmfrid Mats (M)
Nordin Erik (M)
Wallin Christer (M)
Rugsveen Astrid (M)
Eldh Pålsson Lotta (M), §§ 116-149, kl. 18.35-22.40
Larsson Ann-Christine (M)
Klette Tove (FP)
Nordbeck Carolina (FP)
Krantz Oskar (FP), §§ 115-149, kl. 17.20-22.40
Kristensson Berit (FP)
Sandberg Philip (FP)
Lundström Mette-Maaria (FP)
Radner Holger (FP)
Hansson Lars (FP)
Bergwall Lars (C)
Andersson Lars V (C)
Hansson Börje (C), §§ 107-119, kl. 17.00-19.50
Czernyson Torsten (KD)
Olsson Mattias (S)
Molin Monica (S)
Friberg Joakim (S)
Granqvist Rune (S)
Persson Tord (S)
Fällström Lena (S)
Almgren Anders (S)
Hogerud Anna-Lena (S)
Abelson Björn (S)
Olsson Ann-Margreth (S)
Nilsson Mats (S), §§ 115-149,kl. 17.20-22.40

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2013-08-29
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Olsson Jeanette (S)
Abtin Mohsen (S)
Heidari Akram (S)
Sjöström Christina (MP), §§ 107-122, kl. 17.00-20.50
Forkstam Petter (MP)
Mårtensson Anette (MP)
Emanuelsson Cecilia (MP), §§ 120-149, kl. 19.50-22.40
Englesson Rolf (MP), §§ 115-149, kl. 17.20-22.40
Berginger Emma (MP)
Baumann Anna (MP)
Mattsson Lambreus Johan (MP)
Lorimer Nita (V), §§ 107-124, kl. 17.00-21.40
Olsson Mats (V)
Gunnarsson Hanna (V)
Svensson Angelica (V)
Andersson Hans-Olof (SD)
Kjellberg Bo (SD)
Persson Sven-Bertil (DV)

Tjänstgörande
ersättare

Persson Lars (M), tjänstgör för Ulla Stålberg (M) §§ 107-119, kl. 17.0020.00
Anehus Rickard (M), tjänstgör för Lars Leonardsson (M)
Osvath Tamas (M), tjänstgör för Lotta Eldh Pålsson (M) §§ 107-115
samt för Ronny Johannessen (M) §§ 120-122, kl. 17.00-20.55
Dahlquist Lars (M), tjänstgör för Ulla Stålberg (M) §§ 120 - 149
Escobar Edith (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) §§ 123-149
Honeth Mia (FP), tjänstgör för Oskar Krantz (FP) §§ 107-114, kl. 17.0021.40
Frennstedt Thomas (FP), tjänstgör för Martin Klette (FP)
Ekman Emelie (FP), tjänstgör för Carl-Otto Berg (FP)
Eriksson Inga-Kerstin (C), tjänstgör för Börje Hansson (C) §§ 120-149
Wagner Zoltán G- (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)
Hansson Ronny (S), tjänstgör för Mats Nilsson (S) §§ 107-114
Nordström Erik (MP), tjänstgör för Anders Ebbesson (MP)
Kärre Emelie (MP), tjänstgör för Christina Sjöström (MP) §§ 123-149
Hammarström Erik (MP), tjänstgör för Rolf Englesson (MP) §§ 107-114
Ohlsson Lars A (V), tjänstgör för Nita Lorimer (V) §§ 125-149
Malmberg Bengt (SD), tjänstgör för Ted Ekeroth (SD) §§ 107-123, kl.
17.00-21.24
Lundström Åke Bengt (SD), tjänstgör för Ted Ekeroth (SD) §§ 124-149

Ersättare

Dahlquist Maj-Britt (M), kl. 17.00-20.40
Jonsson Mats (M)
Ekström-Persson Solveig (S)
Nyman Olof (S)
Pender Helen (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2013-08-29
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Widerberg Preben (S)
Håkansson Anna-Lena (S)
Petersson Agnes (S)
Olsson Per (S)
Itzigehl Cecilia (MP)
Salemark Cecilia (DV)
Stensson Martin (DV)

Justerare

Prytz Lennart (S)
Wallin Christer (M)

Paragrafer

§§ 107 - 149

Tid och plats för justering Kommunkontoret tisdagen den 17 september 2013 kl. 10.00
Underskrifter
Sekreterare

_________________________________________
Pontus Gunnarsson

Ordförande

_________________________________________
Annika Annerby Jansson

Justerare

_________________________________________
Lennart Prytz

_________________________________________
Christer Wallin

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

29 augusti 2013

Datum då anslaget sätts upp:

17 september 2013

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkontoret

Underskrift:

_________________________________________
Pontus Gunnarsson

Justerare

Datum då anslaget tas ned: 9 oktober 2013

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2013-08-29
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§ 114
Finanspolicy för Lunds kommun
Dnr KS 2012/1016, bilaga 107

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträde 2009-08-27, § 140, en finanspolicy för Lunds
kommun. Enligt finanspolicyn ska den revideras vid behov och godkännas av kommunfullmäktige.
Efter detta beslut har såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsen fattat ett antal fristående
beslut på det finansiella området. Mot bakgrund av detta föreslog kommunstyrelsen vid
sammanträde 2013-02-06 en revidering av kommunens finanspolicy.
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2013-02-28, § 36, att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen med uppdraget att utreda möjligheterna att skärpa etikavsnittet.
Kommunkontoret har diskuterat ärendet med kommunstyrelsens arbetsutskott och föreslår ändrade
formuleringar i policyns etikavsnitt.

Beslutsunderlag
Förslag till ”Lunds kommuns finanspolicy (Revidering)”.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-06-24.
Kommunstyrelsens beslut 2013-08-14 § 233.

Anföranden
Hanna Gunnarsson (V), Emma Berginger (MP), Anders Almgren (S) och Mats Helmfrid (M) yttrar
sig.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V), Emma Berginger (MP), Anders Almgren (S) och Mats Helmfrid (M) yrkar
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Hanna Gunnarssons (V) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med yrkandet.

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Lunds kommuns finanspolicy

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten
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Utdragsbestyrkande
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§4
Utökning av Lunds kommuns certifikatsprogram
Dnr KS 2012/1020
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober 2011 bl.a. att kommunens
certifikatprogram ska ha ett rambelopp på 1,6 miljarder kronor SEK.
Kommunkontoret föreslår nu att certifikatsprogrammet utökas till 2,0 miljarder
kronor SEK.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 5 oktober 2011, § 323,
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2012.
Kommunstyrelsen beslutar
att Lunds kommuns certifikatsprogram ska utökas från 1,6 miljarder kronor
SEK till 2,0 miljarder kronor SEK,
att Lunds kommun ska träffa emissionsavtal med aktuella externa parter,
att ekonomidirektören eller den han förordnar äger rätt att företräda Lunds
kommun i samtliga avseenden hänförliga till certifikatprogrammet,
att Lunds kommuns kreditlöften, som ska fungera som back-up-facilitet till
certifikatprogrammet, utökas från 1,6 miljarder kronor SEK till 2,0 miljarder
kronor SEK,
att Lunds kommun ska träffa avtal om kreditlöfte med aktuella externa parter,
samt
att ekonomidirektören eller den han förordnar är behörig att göra avrop på
kreditlöftet.

Beslut expedieras till:
Ekonomidirektören,
Kommunkontorets ekonomiavdelning,
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

