
SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunfullmäktige

Tid och plats: Onsdagen den 3 mars kl. 19.00. Videokonferens utgående från 
sessionssalen, kommunhuset, Sjöbo  

Stefan Lundgren
Ordförande Jesper Bryngemark

Sekreterare

___________________________________________________

Justering Två ledamöter utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet. 

Ärenden Enligt bifogad ärendeförteckning.

Ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde ska snarast 
anmäla detta till kansliavdelningen, förvaltningssekreterare Helena 
Persson, per telefon 0416-273 15, eller e-post 
helena.persson@sjobo.se, så att ersättare kan kallas in. 
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunfullmäktige

Föredragningslista Kommunfullmäktige

Ärende-   Ärendemening   Dnr
nummer
Inledning
1 Val av justerare och dag för justering
2 Fastställande av föredragningslista
Ärenden
3 Fyllnadsval – ledamot i kommunstyrelsen 2020/275
4 Fyllnadsval – ersättare i familjenämnden 2020/274
5 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 2020/294
6 Avsägelse från uppdrag som personlig ersättare i 

kommunstyrelsen
2021/15

7 Avsägelse från uppdrag som ledamot i familjenämnden 2021/55
8 Datum för årsstämmor 2021 2021/10
9 Revidering av sammanträdesdagar 2021 2020/226
10 Borgensförbindelse och avtal Kommuninvest 2021/35
11 Val av ledamöter till kommittén för Johan Nilssons 

donationsfond
2019/96
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunfullmäktige

 Dnr 2020/275

Fyllnadsval - ledamot i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
 

Sammanfattning
Jan Friheden (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige beviljade avsägelsen i beslut den 16 december 2020. Ett fyllnadsval 
behöver genomföras.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 16 december 2020 § 174
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2020-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174 Dnr 2020/275

Avsägelse från uppdrag om ledamot i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
 Avsägelsen beviljas.

Sammanfattning
Jan Friheden (MP) avsäger sig sitt uppdrag om ledamot i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 23 november 2020

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Jan Friheden (MP)
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunfullmäktige

 Dnr 2020/274

Fyllnadsval – ersättare i familjenämnden

Kommunfullmäktiges beslut
 

Sammanfattning
Margareta Fries (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i familjenämnden. 
Kommunfullmäktige har i beslut den 16 december 2020 beviljat avsägelsen. Ett fyllnadsval 
behöver genomföras.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 16 december 2020 § 173
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2020-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 173 Dnr 2020/274

Avsägelse från uppdrag som ersättare i familjenämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen beviljas.

Sammanfattning
Margareta Fries (MP) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i familjenämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 23 november 2020

Beslutet skickas till
Familjenämnden
Margareta Fries (MP)
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunfullmäktige

 Dnr 2020/294

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Sammanfattning
Roland Andersson (SD) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse inkommen 12 januari 2021
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunfullmäktige

 Dnr 2021/15

Avsägelse från uppdrag som personlig ersättare i kommunstyelsen

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Sammanfattning
Lars Wilhelm Larsson (SD) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Avsägelse inkommen den 12 januari 2021
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunfullmäktige

 Dnr 2021/55

Avsägelse från uppdrag som ledamot i familjenämnden

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Sammanfattning
Linus Nilsson (SD) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i familjenämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse inkommen 22 februari 2021
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-02-17

 Dnr 2021/10

Datum för årsstämmor 2021

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Årsstämmor med AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB ska hållas den 14 april 2021 med början kl. 
17.00.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska fastställa tidpunkt för de helägda bolagens årsstämmor. Årsstämma ska 
enligt bolagsdirektiven hållas före april månads utgång.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 10 februari 2021 § 34
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10

§ 33 Dnr 2021/10

Datum för årsstämmor 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunstyrelsen
Årsstämmor med AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB ska hållas den 14 april 2021 med början kl. 
17.00.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska fastställa tidpunkt för de helägda bolagens årsstämmor. Årsstämma ska 
enligt bolagsdirektiven hållas före april månads utgång.
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Dnr 2021/10

Datum för årsstämmor 2021

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Årsstämmor med AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB ska hållas den 14 april 2021 med början kl. 
17.00.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska fastställa tidpunkt för de helägda bolagens årsstämmor. Årsstämma ska 
enligt bolagsdirektiven hållas före april månads utgång.

Beslutet skickas till
AB Sjöbohem
Sjöbo Elnät AB 
Stefan Lundgren
Kansliavdelningen 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-01-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr 2020/226

Revidering av sammanträdesdagar 2021

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november 2021 flyttas till den 24 november 2021.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 oktober 2021 flyttas till den 27 
oktober 2021 och sammanträdet den 24 november 2021 flyttas till den 23 november 2021. 

Kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2021 flyttas till den 10 november 2021.

Sammanfattning
De av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen beslutade sammanträdesdagarna för 
2021 behöver revideras för att stämma med tidplanen för den ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 20 januari 2021
Förvaltningens reviderade förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Revisionen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr 2020/226

Revidering av sammanträdesdagar 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 oktober 2021 flyttas till den 27 
oktober 2021 och sammanträdet den 24 november 2021 flyttas till den 23 november 2021. 

Kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2021 flyttas till den 10 november 2021.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november 2021 flyttas till den 24 november 2021.

Sammanfattning
De av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen beslutade sammanträdesdagarna för 
2021 behöver revideras för att stämma med tidplanen för den ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens reviderade förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Sammanträdes- och mötesplanering 2021 KSAU, KS och KF

Kallelser Ksau/Ks 
skickas

Kallelse Kf 
skickas

Månad Sammanträdes-
dagar

Sista dag för 
inlämning av 
ärenden* 

Tjänstemanna-
beredning

KSO-beredning

Januari Au 20 januari
Ks 27 januari

7 januari 8 januari 13 januari 14 januari

Februari Au 10 februari
Ks 17 februari
Kf   3 mars

28 januari 29 januari  3 februari  4 februari 23 februari

Mars Au 2 mars
Ks 10 mars
Kf 24 mars

18 februari 19 februari 23 februari 24 februari 16 mars

April Au 7 april 
Ks 14 april
Kf   28 april

25 mars 26 mars 31 mars 1 april 20 april

Maj Au 5 maj 
Ks 11 maj 

Kf  26 maj

22 april 23 april 28 april 29 april 18 maj

Juni Au 25 maj
Ks  2 juni
Kf  16 juni

12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 8 juni

Augusti Au 18 augusti
Ks 25 augusti

5 augusti 6 augusti 11 augusti 12 augusti

September Au 1 september
Ks 9-10 september
Kf 22 september

19 augusti 20 augusti 25 augusti 26 augusti 14 september

Oktober Au 29 september
Ks 6 oktober

16 september 17 september 22 september 23 september 12 oktober
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Kallelser Ksau/Ks 
skickas

Kallelse Kf 
skickas

Månad Sammanträdes-
dagar

Sista dag för 
inlämning av 
ärenden* 

Tjänstemanna-
beredning

KSO-beredning

Kf  20 oktober 
November Au 27 oktober Dialog SENAB

Ks  10 november 

Kf  24 november

14 oktober 15 oktober 20 oktober 21 oktober 16 november

December Au 23 november Dialog Sjöbohem

Ks  1 december
Kf 15 december

11 november 12 november 17 november 18 november 7 december

* För att ärenden ska kunna beredas på rätt sätt måste de vara inlämnade till kansliavdelningen senast angiven dag tillsammans med nödvändiga 
handlingar. Vid försening kontaktas kommundirektören och avgör om ärenden, som inte lämnats in denna dag, ska tas med på aktuell ärendelista. 
Kommunstyrelsens ordförande avgör slutligen vilka ärenden som ska tas upp på vilket sammanträde.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-02-17

§ 40 Dnr 2021/35

Borgensförbindelse och avtal Kommuninvest

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Sjöbo kommun bekräftar ingången borgensförbindelse av den 26 april 2007 

(”Borgensförbindelsen”), vari Sjöbo kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom 
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, 
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Sjöbo kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

2. Sjöbo kommun bekräftar regressavtalet undertecknat av Sjöbo kommun den 27 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.

3. Sjöbo kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Sjöbo kommun den 27 
september 2011, vari Sjöbo kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

4. Kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg och kommundirektör Karina Hansson 
alternativt ekonomichef Ann-Christin Walméus och kanslichef Angelica Lindberg utses att 
för Sjöbo kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning
Som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening har Sjöbo kommun tecknat en 
borgensförbindelse där kommunen ansvarar solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Borgensförpliktelsen tecknades i 
samband med att Sjöbo blev medlem i föreningen och är en förutsättning för medlemskapet. 
Sjöbos borgensförbindelse utfärdades den 26 april 2007 och har bekräftats genom beslut av 
fullmäktige den 28 september 2016.

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Lundberg (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot Lars Lundbergs (KD) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 10 februari 2021 § 39
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2021-02-02
Skrivelse från Kommuninvest daterad 2020-03-23.
Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat samt fullmakt att kommunicera 
borgensförbindelse.
Kommunfullmäktiges beslut om bekräftelse av borgensförbindelse den 28 september 2016 § 
76
Kommunfullmäktiges borgensbeslut § 31/2007
Utfärdad Borgensförbindelse den 26 april 2007
Beslut kommunfullmäktige Regress- och garantiavtal § 55/2011
Regressavtal undertecknat den 27 september 2011
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-02-17

Garantiavtal undertecknat den 27 september 2011
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10

§ 39 Dnr 2021/35

Borgensförbindelse och avtal Kommuninvest

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunstyrelsen 
1. Sjöbo kommun bekräftar ingången borgensförbindelse av den 26 april 

2007 (”Borgensförbindelsen”), vari Sjöbo kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Sjöbo kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer.

2. Sjöbo kommun bekräftar regressavtalet undertecknat av Sjöbo kommun 
den 27 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.

3. Sjöbo kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Sjöbo kommun 
den 27 september 2011, vari Sjöbo kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

4. Kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg och kommundirektör 
Karina Hansson alternativt ekonomichef Ann-Christin Walméus och 
kanslichef Angelica Lindberg utses att för Sjöbo kommuns räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning
Som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening har Sjöbo kommun tecknat en 
borgensförbindelse där kommunen ansvarar solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Borgensförpliktelsen 
tecknades i samband med att Sjöbo blev medlem i föreningen och är en 
förutsättning för medlemskapet. Sjöbos borgensförbindelse utfärdades den 26 
april 2007 och har bekräftats genom beslut av fullmäktige den 28 september 2016.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2021-02-02
Skrivelse från Kommuninvest daterad 2020-03-23.
Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat samt fullmakt att 
kommunicera borgensförbindelse.
Kommunfullmäktiges beslut om bekräftelse av borgensförbindelse den 28 
september 2016 § 76. 
Kommunfullmäktiges borgensbeslut § 31/2007.
Utfärdad Borgensförbindelse den 26 april 2007.
Beslut kommunfullmäktige Regress- och garantiavtal § 55/2011.
Regressavtal undertecknat den 27 september 2011.
Garantiavtal undertecknat den 27 september 2011.
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1(2)

Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2020-02-02 2021/35

Kommunledningsförvaltningens
Angelica Lindberg
Kanslichef

Kommunfullmäktige

Förnyad borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponering 
avseende derivat

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

1. Att Sjöbo kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 26 april 2007 
(”Borgensförbindelsen”), vari Sjöbo kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Sjöbo kommun 
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande 
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande 
och blivande borgenärer.

2. Att Sjöbo kommun bekräftar regressavtalet undertecknat av Sjöbo kommun den 27 
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.

3. Att Sjöbo kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Sjöbo kommun den 
27 september 2011, vari Sjöbo kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

4. Att utse kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg och kommundirektör 
Karina Hansson alternativt ekonomichef Ann-Christin Walméus och kanslichef 
Angelica Lindberg att för Sjöbo kommuns räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut.

Bakgrund
Sjöbo kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder 
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet 
bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra 
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella 
institutioner.

Medlemskapet i Kommuninvest är även viktigt för kommunkoncernen då bolaget är en 
garant för en säker tillgång till kapital och bra lånevillkor.
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2(2)

Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

Sammanfattning av ärende
Som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening har Sjöbo kommun tecknat en 
borgensförbindelse där kommunen ansvarar solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Borgensförpliktelsen tecknades i 
samband med att Sjöbo blev medlem i föreningen och är en förutsättning för 
medlemskapet. Sjöbos borgensförbindelse utfärdades den 26 april 2007 och har bekräftats 
genom beslut av fullmäktige den 28 september 2016.

Utöver borgensförbindelsen har medlemmarna tecknat ett regressavtal samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 
(”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest 
ekonomisk förening. Regressavtalet undertecknades den 27 september 2011 och 
Garantiavtalet den 27 september 2011.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag åtagandet ingicks. Även 
Regressavtalet och garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att 
bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar 
således inom kort att löpa ut. Kommuninvest önskar därför att Sjöbo kommun bekräftar 
samtliga tre avtal. 

Kommuninvest är en frivillig medlemssamverkan som ägs av ett stort antal svenska 
kommuner och regioner. Genom samverkan skapas bättre lånevillkor än vad var och en 
kan åstadkomma på egen hand. Medlemskapet i Kommuninvest är även viktigt för 
kommunkoncernen då bolaget är en garant för en säker tillgång till kapital.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2021-02-02
Skrivelse från Kommuninvest daterad 2020-03-23.
Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat samt fullmakt att kommunicera 
borgensförbindelse.
Kommunfullmäktiges beslut om bekräftelse av borgensförbindelse den 28 september 2016 
§ 76. 
Kommunfullmäktiges borgensbeslut § 31/2007.
Utfärdad Borgensförbindelse den 26 april 2007.
Beslut kommunfullmäktige Regress- och garantiavtal § 55/2011.
Regressavtal undertecknat den 27 september 2011.
Garantiavtal undertecknat den 27 september 2011.

Beslutet skickas till
Kommuninvest via Advokatfirman Lindahl tillsammans med skriftlig bekräftelse från 
Förvaltningsrätten om att fullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
Kommunledningsförvaltningens

Angelica Lindberg
Kanslichef
0416 - 27338 
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From:                                 Helena Persson
Sent:                                  Mon, 23 Mar 2020 11:21:02 +0100
To:                                      Helena Persson
Subject:                             VB: Ang. Borgensförbindelse/Avtal Kommuninvest [LINDAHL-LEGAL.FID835379]
Attachments:                   Följebrev Borgen_Avtal Sjöbo kommun.PDF

 

Från: Sebastian Massaro <Sebastian.Massaro@lindahl.se> 
Skickat: den 23 mars 2020 09:50
Till: Ann-Christin Walméus <Ann-Christin.Walmeus@sjobo.se>
Kopia: Ida Karlsson <Ida.Karlsson@lindahl.se>; Lisa Bäckström <Lisa.Backstrom@lindahl.se>; Caroline 
Isulv Engblom <Caroline.Isulvengblom@lindahl.se>
Ämne: Ang. Borgensförbindelse/Avtal Kommuninvest [LINDAHL-LEGAL.FID835379]
 
Hej,
 
Bifogat översändes enbart med e-post i enlighet med överenskommelse per telefon. Ni är varmt välkomna 
att höra av er till mig eller min kollega Ida Karlsson (ida.karlsson@lindahl.se) om det dyker upp några 
frågor. I annat fall återkommer vid senare tillfälle för närmare avstämning.
 
Vänligen, 
 
Sebastian Massaro 
Associate 

Advokatfirman Lindahl KB 
P.O. Box 143, SE-701 42 Örebro, Sweden 

TELEPHONE +46 19 20 89 00
DIRECT DIAL +46 19 208921
MOBILE +46 76 852 35 69
FAX +46 19 10 44 45
VISITORS Vasastrand 11
EMAIL sebastian.massaro@lindahl.se 

STOCKHOLM   GÖTEBORG   MALMÖ   UPPSALA   ÖREBRO   HELSINGBORG   www.lindahl.se 
 

  
 

All services rendered by Lindahl are subject to the General Terms and Conditions available at www.lindahl.se. 
This communication is confidential and is only intended for the use of the individual or entity to which it is directed. It may contain information 
that is privileged and exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient please notify us immediately. You 
should not copy it or disclose its contents to any other person. 
Any personal data will be processed in accordance with Lindahl’s privacy notice, available here. 
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2020-03-23 
 

 Sjöbo kommun 

 Att: Ann-Christin Walméus 

 275 80 Sjöbo 

  

              

 

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Vi skriver till dig som kontaktperson för Sjöbo kommun som är medlem i Kommuninvest 

ekonomisk förening (”Föreningen”).  

 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 

Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 

återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 

enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 

för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 

borgensförbindelse. Sjöbo kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 26 april 2007 

och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 28 september 2016. 

 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 

Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-

förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens-

förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest 

medlemmarna gentemot långivarna.  

 

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. Sjöbo kommun undertecknade Regressavtalet den 27 

september 2011 och Garantiavtalet den 27 september 2011. 

 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 

alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. 

Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om 

preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Sjöbo kommuns Regressavtal 

och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett 

av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för 

Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Sjöbo kommun innan avtalens 
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Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som 

bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan 

bekräftelse av avtalen.  

 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 

för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska bekräftas i samband med 

avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl 

borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).  När detta har skett har såväl 

borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

 

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. 

För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st) ska 

uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.  

 

Sjöbo kommun ska vidta följande åtgärder. 

 

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:  

Fullmäktige beslutar 

 

Att Sjöbo kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 26 april 2007 

(”Borgensförbindelsen”), vari Sjöbo kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar 

såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 

(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 

företräda Sjöbo kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 

ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 

till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.    

 

Att Sjöbo kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Sjöbo kommun 

den 27 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 Sjöbo kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Sjöbo kommun 

den 27 september 2011, vari Sjöbo kommuns ansvar för Kommuninvests 

motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

 

Att utse [NN] och [NN] att för Sjöbo kommuns räkning underteckna alla 

handlingar med anledning av detta beslut. 

 

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången 

Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på Sjöbo 

kommuns anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen.  

Observera 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 exempelvis anslås en måndag ska det 

tas ned en tisdag tre veckor senare. Observera dock att förlängning av anslagstiden 

måste ske då sista dagen i fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, 
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Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman 

Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om ni har några frågor med anledning av detta. 

 

3. När anslagstiden har löpt ut ska beslutet från fullmäktige översändas till 

Förvaltningsrätten i Malmö tillsammans med en begäran om att få en skriftlig 

bekräftelse på att något överklagande inte har inkommit till förvaltningsrätten 

beträffande aktuellt beslut. 

 

4. När fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas 

av de två företrädare för Sjöbo kommun som fullmäktige bemyndigat i sitt beslut. 

För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser 

innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar 

att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.  

 

5. Sjöbo kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande: 

 

A) Lagakraftvunnet protokoll 

 Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 

ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).  

 

B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4) 

 

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 

senast den 31 maj 2021.   

 

Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 

borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida 

Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019 - 20 89 00 eller via e-post 

ida.karlsson@lindahl.se.  

 

Handlingar skickas till: 

Advokatfirman Lindahl 

Box 143 

701 42 Örebro 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jens Larsson  

Chefsjurist 

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL) 
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Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

 

 

 

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar 

för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att 

kommunicera borgensförbindelse    

 

Härmed bekräftas  

- att ingången borgensförbindelse av den 26 april 2007 (”Borgensförbindelsen”), vari 

Sjöbo kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt 

gäller; 

- att Kommuninvest äger företräda Sjöbo kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande 

borgenärer; 

- att regressavtalet undertecknat av Sjöbo kommun den 27 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; samt  

- att garantiavtalet undertecknat av Sjöbo kommun den 27 september 2011, vari Sjöbo 

kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

regleras, alltjämt gäller.  

 

  

 

____________________   __________   

Ort    Datum   

 

För Sjöbo kommun 

   

  

____________________ ____________________  

Företrädare för kommunen Företrädare för kommunen 

enligt beslut enligt beslut 

  

____________________  ____________________ 

Namnförtydligande     Namnförtydligande  
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 Sjöbo kommun 

 Att: Ann-Christin Walméus 

 275 80 Sjöbo 

  

              

 

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Vi skriver till dig som kontaktperson för Sjöbo kommun som är medlem i Kommuninvest 

ekonomisk förening (”Föreningen”).  

 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 

Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 

återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 

enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 

för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 

borgensförbindelse. Sjöbo kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 26 april 2007 

och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 28 september 2016. 

 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 

Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-

förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens-

förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest 

medlemmarna gentemot långivarna.  

 

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. Sjöbo kommun undertecknade Regressavtalet den 27 

september 2011 och Garantiavtalet den 27 september 2011. 

 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 

alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. 

Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om 

preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Sjöbo kommuns Regressavtal 

och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett 

av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för 

Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Sjöbo kommun innan avtalens 
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Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som 

bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan 

bekräftelse av avtalen.  

 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 

för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska bekräftas i samband med 

avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl 

borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).  När detta har skett har såväl 

borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

 

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. 

För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st) ska 

uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.  

 

Sjöbo kommun ska vidta följande åtgärder. 

 

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:  

Fullmäktige beslutar 

 

Att Sjöbo kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 26 april 2007 

(”Borgensförbindelsen”), vari Sjöbo kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar 

såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 

(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 

företräda Sjöbo kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 

ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 

till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.    

 

Att Sjöbo kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Sjöbo kommun 

den 27 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 Sjöbo kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Sjöbo kommun 

den 27 september 2011, vari Sjöbo kommuns ansvar för Kommuninvests 

motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

 

Att utse [NN] och [NN] att för Sjöbo kommuns räkning underteckna alla 

handlingar med anledning av detta beslut. 

 

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången 

Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på Sjöbo 

kommuns anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen.  

Observera 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 exempelvis anslås en måndag ska det 

tas ned en tisdag tre veckor senare. Observera dock att förlängning av anslagstiden 

måste ske då sista dagen i fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, 
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Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman 

Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om ni har några frågor med anledning av detta. 

 

3. När anslagstiden har löpt ut ska beslutet från fullmäktige översändas till 

Förvaltningsrätten i Malmö tillsammans med en begäran om att få en skriftlig 

bekräftelse på att något överklagande inte har inkommit till förvaltningsrätten 

beträffande aktuellt beslut. 

 

4. När fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas 

av de två företrädare för Sjöbo kommun som fullmäktige bemyndigat i sitt beslut. 

För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser 

innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar 

att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.  

 

5. Sjöbo kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande: 

 

A) Lagakraftvunnet protokoll 

 Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 

ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).  

 

B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4) 

 

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 

senast den 31 maj 2021.   

 

Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 

borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida 

Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019 - 20 89 00 eller via e-post 

ida.karlsson@lindahl.se.  

 

Handlingar skickas till: 

Advokatfirman Lindahl 

Box 143 

701 42 Örebro 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jens Larsson  

Chefsjurist 

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL) 
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Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

 

 

 

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar 

för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att 

kommunicera borgensförbindelse    

 

Härmed bekräftas  

- att ingången borgensförbindelse av den 26 april 2007 (”Borgensförbindelsen”), vari 

Sjöbo kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt 

gäller; 

- att Kommuninvest äger företräda Sjöbo kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande 

borgenärer; 

- att regressavtalet undertecknat av Sjöbo kommun den 27 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; samt  

- att garantiavtalet undertecknat av Sjöbo kommun den 27 september 2011, vari Sjöbo 

kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

regleras, alltjämt gäller.  

 

  

 

____________________   __________   

Ort    Datum   

 

För Sjöbo kommun 

   

  

____________________ ____________________  

Företrädare för kommunen Företrädare för kommunen 

enligt beslut enligt beslut 

  

____________________  ____________________ 

Namnförtydligande     Namnförtydligande  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2016-09-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76 Dnr 2020/104

Förnyad borgensförbindelse för Kommuninvest i Sverige AB

Kommunfullmäktiges beslut
1. Sjöbo kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 26 april 2007 
(”Borgensförbindelsen”), vari Sjöbo kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publikt) (”Kommuninvest”) förpliktelser, 
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Sjöbo kommun genom att företa 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen 
i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Utse kommunstyrelsens firmatecknare att för kommunens räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning
Som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening har Sjöbo kommun tecknat en 
borgensförbindelse där kommunen ansvarar solidariskt såsom för egen skuld för Komuninvest 
i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Borgensförpliktelsen tecknades i samband med att 
Sjöbo blev medlem i föreningen och är en förutsättning för medlemskapet.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag åtagandet ingicks. Då 
Sjöbos borgensförbindelse utfärdades den 26 april 2007 kommer den inom kort att löpa ut.

Kommunstyrelsen har föreslagit att borgensförbindelsen förnyas.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommuninvest
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
Arbetsutskottets beslutsförslag den 17 augusti 2016 § 139
Kommunstyrelsens beslutsförslag den 24 augusti 2016 § 102

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kansliavdelningen

34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41 Dnr 2019/96

Val av ledamöter till kommittén för Johan Nilssons donationsfond

Kommunstyrelsens beslut
1. Följande ledamöter väljs till kommittén för Johan Nilssons donationsfond för tiden från 

och med den 15 mars 2021 till och med den 14 mars 2026:
Gunnar Nilsson, Ryavägen 189, 275 71 Lövestad
Karin Martinsson, Kullamöllevägen 251-64, 275 72 Lövestad
Magnus Olsson, Stora Tolångavägen 1050, 275 72 Lövestad

2. Gunnar Nilsson utses till sammankallande.
3. Kommunen stödjer förslaget att uppfylla givarens intention genom permutation så att 

medlen kan förbrukas till avsett ändamål.

Sammanfattning
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen föreslås ledamöter till kommittén för 
Johan Nilssons donationsfond samt att kommunfullmäktige ska ställa sig bakom förslaget att 
uppfylla givarens intention genom permutation så att medlen kan förbrukas till avsett 
ändamål.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 10 februari 2021 § 40
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2 februari 2021
Mejl från Gunnar Nilsson inkommet 2019-04-09
Kommunfullmäktiges beslut 23 maj 2007 § 101
Testamente Johan Andersson, nr 45 Lövestad

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Johan Nilssons donationsfond
Gunnar Nilsson
Karin Martinsson
Magnus Olsson

53



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10

§ 40 Dnr 2019/96

Val av ledamöter till kommittén för Johan Nilssons donationsfond

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Följande ledamöter väljs till kommittén för Johan Nilssons donationsfond för tiden från 

och med den 15 mars 2021 till och med den 14 mars 2026:
Gunnar Nilsson, Ryavägen 189, 275 71 Lövestad
Karin Martinsson, Kullamöllevägen 251-64, 275 72 Lövestad
Magnus Olsson, Stora Tolångavägen 1050, 275 72 Lövestad

2. Gunnar Nilsson utses till sammankallande.
3. Kommunen stödjer förslaget att uppfylla givarens intention genom permutation så att 

medlen kan förbrukas till avsett ändamål.

Sammanfattning
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen föreslås ledamöter till kommittén för 
Johan Nilssons donationsfond samt att kommunfullmäktige ska ställa sig bakom förslaget att 
uppfylla givarens intention genom permutation så att medlen kan förbrukas till avsett 
ändamål.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2 februari 2021
Mejl från Gunnar Nilsson inkommet 2019-04-09
Kommunfullmäktiges beslut 23 maj 2007 § 101
Testamente Johan Andersson, nr 45 Lövestad
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Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

Datum
2021-02-23

Dnr 2019/96

Ann-Christin Walméus
Kommunlednings-
förvaltningen

Kommunfullmäktige

Johan Nilssons donationsfond
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

1. Välja ledamöter till kommittén för Johan Nilssons donationsfond för tiden
fr o m den 15 mars 2021 t o m den 14 mars 2026 enligt följande:
Gunnar Nilsson, Rydala, 273 71 Lövestad
Karin Martinsson, Backåsa, 273 72 Lövestad
Magnus Olsson, Ryvägen 189, 275 71 Lövestad

2. Välja Gunnar Nilsson till sammankallande.
3. Kommunen stödjer förslaget på att uppfylla givarens intention genom 

permutation, så att medlen kan förbrukas till avsett ändamål.

Bakgrund
Johan Nilsson, nr 45, Lövestad, förordnar i testamente från 1938 att 5 000 kronor 
ska överlämnas till en tremannakommitté som för att användas till den grövre 
hästavelns främjande inom Lövestads kommun.

Medlen skall deponeras i bank och förvaltas av kommittén. Avkastningen på 
kapitalet skall användas till den grövre hästavelns främjande inom Lövestads 
kommun på så sätt att när ränteavkastningen sammanlagt år efter år stigit så pass 
att den räcker, ska kommittén köpa stoföl efter premierade föräldrar av den grövre 
häststammen. Stofölet ska som uppmuntran överlämnas till en hästuppfödare av 
grövre hästar inom Lövestads kommun.

Tremannakommittén väljs av den beslutande myndigheten i Lövestads kommun, 
numera Sjöbo kommun. Till kommittén får det endast väljas personer som bedriver 
hästuppfödning och är väl förtrogna med denna, varje val avser fem år och den 
valda kan kommittén vid valperiodens slut omväljas helt eller delvis. 

Totalt innestående medel i bank uppgår till 13 800 kronor. 

Sammanfattning av ärendet
Börje Ohlsson, Heingetorps gård, 273 71 Lövestad har via mejl kontaktat 
kommunen med anledning av att det inte finns någon utsedd kommitté för fonden. 
Kommunfullmäktiges senaste val till kommittén gjordes år 2007 (KF § 101/2007), 
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Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

vilket innebär att kommitténs uppdrag upphörde i november 2011. Därefter har 
ingen ny kommitté blivit utsedd. I den kommitté som var vald till och med 2011 
ingick;

Börje Ohlsson, Heingetorps gård, 273 71 Lövestad, sammankallande
Gunnar Nilsson, Rydala, 273 71 Lövestad
Karin Martinsson, Backåsa, 273 72 Lövestad

I mejlet framförs önskemål om att;

 Kommunens synpunkter och hjälp att få använda hela det testamenterade 
beloppet för inköp m m av stoföl och därmed avsluta bankkontot. 
Ränteavkastningen är mycket låg och det går inte att under överskådlig tid få 
avkastning på bankmedlen som räcker till inköp av stoföl och annonsering.

 Val av tre ledamöter till kommittén för Johan Nilssons donationsfond för en 
period av fem år.

En stiftelse får som huvudregel inte ändra sina föreskrifter utan tillstånd av 
Kammarkollegiet eller länsstyrelsen. Kammarkollegiet prövar ändringar som rör till 
exempel ändamålet, förvaltningsformen och hur stiftelsens förmögenhet ska vara 
placerad.

Då stiftelsen har ett bundet kapital, det vill säga ett kapital som inte får användas, 
krävs tillstånd av Kammarkollegiet för att stiftelsen ska få förbruka såväl avkastning 
som kapital för stiftelsens ändamål. Ett sådant beslut innebär att stiftelsen kan 
förbruka samtliga tillgångar och därmed upplösas. Stiftelsens kommitté kan ansöka 
om permutation av stiftelsens villkor hos Kammarkollegiet.

Beslutsunderlag
Mejl från Gunnar Nilsson, Ryvägen 189, Rydala, 275 71 Lövestad, erhållit 2019-04-
09
Kommunfullmäktiges beslut 23 maj 2007 § 101
Avskrift testamente Johan Andersson, nr 45 Lövestad

Delges
De valda
Ekonomiavdelningen

Sjöbo som ovan

Ann-Christin Walméus
Ekonomichef
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From:                                 Monika Strömbäck
Sent:                                  Tue, 9 Apr 2019 11:09:05 +0200
To:                                      Helena Persson;Simon Berg
Subject:                             Ärende till kf - donationsfond
Attachments:                   Johan Nilssons donationsfond val 2001.doc, Johan Nilssons donationsfond 
testamente.pdf

Hej!
Gunnar Nilsson, Ryvägen 189, Rydala, 275 71 Lövestad, har bett mig översända detta ärende till kf för 
beslut.
 
Enl testamente från 1938 förordnar Johan Nilsson, nr 45, Lövestad, att 5.000 kronor skall överlämnas till 
en tremannakommitté som väljes av den beslutande myndigheten i Lövestads kommun. I denna 
kommitté får endast inväljas sådana personer som bedriva hästuppfödning och äro väl förtrogna med 
denna, varje val avser fem år och kan den valda kommittén vid valperiodens slut omväljas helt eller 
delvis. Medlen skall insättas i bank och förvaltas av kommittén. Avkastningen av de i bank innestående 
medlen skall användas till den grövre hästavelns främjande inom Lövestads kommun på så sätt att när 
ränteavkastningen sammanlagt år efter år stigit så pass att den räcker, skall kommittén för dessa medel 
inköpa ett stoföl efter premierade föräldrar av den grövre häststammen. Det sålunda inköpta stofölet 
skall, som premieuppmuntran avgiftsfritt överlämnas till den hästuppfödare av grövre hästar inom 
Lövestads kommun som kommittén anser gjort sig bäst förtjänt härav.
 
 
Totalt innestående medel i bank uppgår till 13.800:-. Kostnad för stoföl samt för annonsering efter 
uppfödare som säljer stoföl samt mottagare av stoföl beräknas uppgå till ungefär detta belopp.
 
Därför önskas

         Kommunens synpunkter och hjälp att få använda hela det testamenterade beloppet för inköp m 
m av stoföl och därmed avsluta bankkontot. Ränteavkastningen är mycket låg och det går inte 
att under överskådlig tid få avkastning på bankmedlen som räcker till inköp av stoföl och 
annonsering.

         Val av tre ledamöter till kommittén för Johan Nilssons donationsfond för en period av fem år.
 
Bifogas testamente samt kommunfullmäktiges senaste val till kommittén år 2001.
 
Med vänlig hälsning
Monika Strömbäck
Utvecklingsstrateg
Sjöbo kommun
Tekniska förvaltningen
275 80 Sjöbo
Tel och mobil direkt 0416-27214
Växel 0416-27000
E-post monika.stromback@sjobo.se
Internet www.sjobo.se
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2001-10-31

 

   Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kansli & Utveckling De valda

Kf § 104 Dnr

Kommittén för Johan Nilssons donationsfond

Kommunfullmäktige har att välja tre ledamöter till kommittén för Johan Nilssons 
donationsfond för en period av fem år.
_________

Kommunfullmäktige beslutar
att välja ledamöter till kommittén för Johan Nilssons donationsfond för tiden fr o m 

den 31 oktober 2001 t o m den 30 oktober 2006 enligt följande:

Börje Ohlsson, Heingetorps gård, 273 71 Lövestad
Gunnar Nilsson, Rydala, 273 71 Lövestad
Karin Martinsson, Backåsa, 273 72 Lövestad

samt
att välja Börje Ohlsson till sammankallande.
_________
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