
Riktlinjer för lån till föreningar i Söderhamns kommun 
 

1. Riktlinjernas omfattning 
Dessa riktlinjer omfattar Söderhamns kommuns utlåning till föreningar. Kommunfullmäktige beslutar 

i varje enskilt låneärende. Riktlinjerna gäller samtliga beslut, som fattas från det datum som de 

antagits.  

 

Lån till föreningar kan endast komma i fråga om det visas att alla andra möjligheter till finansiering, 

såväl via kommunen (IOP, föreningsbidrag, villkorade bidrag etc.) som via andra kreditgivare är 

uttömda. 

 

2. Ändamål för lån 
Kommunalt lån kan lämnas i första hand för investering, av allmänt intresse, som kommunen värderar 

som angelägen. 

 

Kommunalt lån kan även, undantagsvis, lämnas till förening som under begränsad tid har behov av 

tillskott av likviditet för drift. 

 

3. Förhållningssätt 
Ett kommunalt lån är ett instrument för att stödja en icke kommunal verksamhet. Ett sådant åtagande 

är inte obligatoriskt eller tvingande för kommunen. Kommunalt lån ska mot denna bakgrund tillämpas 

mycket restriktivt och under förutsättning att den ligger inom den kommunala kompetensen. De 

ändamål som åtagandet gynnar ska sammanfalla med kommunens egna syften och intressen. 

 

Kommunalt lån ska endast lämnas om ett sådant åtagande är absolut nödvändigt för genomförandet av 

projekt eller verksamhet.  

 

I bedömningen ska avvägas fördelar och nackdelar med att projektet genomförs i föreningsregi relativt 

alternativet kommunal regi. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att bedöma föreningens förmåga att 

genomföra projektet i trygga former, med utgångspunkt från ekonomisk ställning, kompetens och 

bemanning mm. Frågan ska utvärderas utifrån såväl beredskap att genomföra investeringsprojekt som 

förutsättningar att ta ett långsiktigt ansvar för drift och underhåll samt utifrån föreningens 

återbetalningsförmåga. 

 

I förhållningsättet ska även beaktas de krav som ställs på förening i gällande reglemente för 

föreningsbidrag. 

 

Utlåning till förening ska göras så att ränterisk ej uppstår för kommunen. 
 

4. Ansökan om kommunalt lån 
Föreningens ansökan om kommunalt lån ska innehålla: 

 Formell ansökan, undertecknad av behörig firmatecknare 

 Senaste årsredovisning och revisionsberättelse samt resultatbudget avseende ansökningsåret 

 I förekommande fall stadgar 

 Noggrann beskrivning av den investering och verksamhet, med ändamål, som ansökan avser 

 Ekonomisk kalkyl innefattande budgeterade investeringskostnader inklusive beskrivning av 

total finansiering av investeringen. Av kalkylen ska bland annat framgår hur lånet skall 

återbetalas 
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 Ekonomisk kalkyl för det närmaste verksamhetsåret avseende samtliga med lånet 

sammanhängande inkomster och utgifter. 

 

5. Riskanalys 
Ett kommunalt lån innebär risktagande. Kommunens beslut ska alltid föregås av en noggrann 

analys/bedömning av låntagarens återbetalningsförmåga och den risk åtagandet medför för 

kommunen. 

6. Säkerhet 
Vid tecknande av kommunalt lån till föreningar ska kommunen, om möjligt, erhålla säkerhet för lånet. 

Säkerhet kan därvid utgöras av: 

 Pantbrev i egendom 

 Företagsinteckning 

 Säkerhetsöverlåtelse 

 Kvittningsrätt mot andra utbetalningar från kommunen 

 Annan säkerhet som kan anses likvärdig eller bättre än ovan nämnda. 

Föreningen ska förbinda sig att hålla de objekt och de investeringar som lånen avser betryggande 

försäkrade. Kvittningsrätt mot andra utbetalningar innebär att Kommunala nämnders budget för 

kommande år kan komma att kvittas mot uteblivna amorteringar på lån. 

7. Uppföljning av investeringsprojekt 
Efter kommunfullmäktiges beslut om lån vunnit laga kraft kan lånehandlingar undertecknas. Senast 

vid denna tidpunkt ska utfall av upphandling samt tidsplan för investering presenteras för kommunen. 

Föreningen ska återrapportera till kommunen rörande ekonomin i investeringen under projekttiden. 

Kommunen och föreningen ska vid lånetecknandet överenskomma om tidpunkter för återrapportering. 

Minst en gång under projekttiden ska återrapportering ske. 

Föreningen ska redovisa en amorteringsplan för lånet. Amortering ska påbörjas skyndsamt efter att 

investeringen slutförts. Eventuella avsteg från amorteringsplan skall godkännas av kommunen. 

8. Övrigt 
Bestämmelser för villkorade bidrag i avvaktan på att förening erhåller slutbetalning från andra 

bidragsgivare i enlighet med beslut KS § 60/100304 kvarstår. Förenings lån i JAK bank med stöd av 

kommunens stödsparande i JAK banken i enlighet med beslut KS § 156/120510 kvarstår. 
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