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Finansiell samverkan mellan kommuner.
Bakgrund
Sedan en tid tillbaka finns ett möte upplagt i KommunDatas elektroniska brevlåda
KommunKom som heter KommunCASH.
Syftet är att erbjuda kommuner och landsting en möjlighet att på ett enkelt och billigt sätt
låna och placera pengar direkt av varandra. Idén är enkel. De kommuner och landsting som
är i behov av pengar annonserar i KommunCASH sitt behov och löptid. Kommuner och
landsting i andra änden som är intresserade av att placera pengar under kortare/längre
löptider tar därefter kontakt med den annonserande kommunen eller landstinget. Omvänt
kan givetvis placerande kommuner och landsting annonsera efter låntagare.
Lånetransaktionen sker på villkor som parterna själva kommer överens om. Villkoren ska
specificeras i en revers som undertecknas av låntagaren. Exempel på en sådan revers
bifogas. Reversen är utformad som ett s k enkelt skuldebrev. Detta innebär att reversen inte
är att betrakta som något egentligt värdepapper, utan endast utgör ett bevis om fordringens
existens. Med tanke på handlingens bevisvärde är det ändock viktigt att långivaren ser till
att reversen överlämnas i original. Reversen ska förvaras på ett betryggande sätt.
Kommentar till exempel på revers
Låntagare/långivare:
Här anges kommunens namn. Observera att det är kommunen
som är långivare/ låntagare. En enskild förvaltning är inte att betrakta som någon juridisk
person och kan följaktligen inte ikläda sig några förbindelser.
Ränta: Det är av största vikt att båda parterna har klart för sig vad lånet kostar.
Beräkningsgrunden för räntan ska tydligt anges exempelvis STIBOR. Man bör även
bestämma under vilken tidsrymd ränta ska beräknas. För att undvika alla missförstånd bör
den totala summan av lånebelopp och på förfallodagen upplupen ränta anges (se p 1). Det
ligger i båda parternas intresse att tillse att tveksamheter i ränteberäkningen undanröjs.
Den idealiska situationen är att lånebeloppet och en av låntagaren
Lånets utbetalning:
undertecknad revers utväxlas samtidigt. I praktiken är dock detta förfarande inte realistiskt.
I stället kan följande tågordning tillämpas. Parterna kommer överens om lånevillkoren per
telefon. Eventuellt kan ett förslag till revers översändas via telefax. Lånets utbetalningsdag
sätts så långt fram att långivaren hinner få en av låntagaren undertecknad originalrevers
innan lånet betalas ut. Lånesumman förs därefter över till låntagarens konto på den avtalade
utbetalningsdagen.
Man kan fråga sig om det innebär någon risk för låntagaren att underteckna och översända
reversen innan några pengar betalats ut. Enligt vår bedömning bör denna fråga besvaras
nekande. Det framgår tydligt av reversen att utbetalning ska ske först i framtiden. Skulle
beloppet inte ha kommit låntagaren till godo kan låntagaren alltid mot långivarens krav på
betalning göra invändning härom. Det åligger i denna situation långivaren att visa att
utbetalning verkligen skett. Mot bakgrund av det nu sagda vill vi därför framhålla vikten av
att långivaren på betryggande sätt verifierar sin utbetalning. Av verifikationen måste tydligt
framgå att utbetalningen avser ett visst lån. Det måste dessutom vara möjligt att spåra
utbetalningen ända fram till låntagarens konto.

I brådskande fall kan det vara omöjligt för långivaren att få reversen i original innan
beloppet betalas ut. I dessa fall kan en av låntagaren undertecknad och via telefax översänd
revers godtas, om reversen i original följer per post. Långivaren bör dock vara medveten om
att telefaxmeddelandet är ett sämre bevis om fordringens existens än en originalrevers.
Lånets återbetalning: På motsvarande sätt som vid lånets utbetalning åligger det låntagaren
att visa att återbetalningen av lånesumman skett. Låntagaren måste alltid skaffa sig en
betryggande verifikation på sin återbetalning. När långivaren fått beloppet sig till godo bör
reversen på ändamålsenligt sätt makuleras och därefter återsändas till låntagaren.
Dröjsmålsränta: I de inledande lånevillkoren stadgas att lånet löper med viss ränta till/ till
och med den dag betalning sker. Skulle betalningsdröjsmål uppstå, får långivaren således
ränta ända fram till betalningsdagen. Punkt 4 i reversen tar sikte på det fall att långivaren
vill betinga sig en högre räntesats om lånet inte betalas i tid. Nöjer sig långivaren med lånets
"ordinarie" ränta behöver denna punkt inte fyllas i.
Överlåtelse: Det är inte meningen att ett kommunlån ska bli föremål för omsättning. Det är
mot denna bakgrund som reversen utformats som ett enkelt skuldebrev. Skulle en enkel
fordran överlåtas kan låntagaren framställa samma invändningar mot förvärvaren som mot
den ursprunglige långivaren. Redan reversens utformning ger således låntagaren ett stort
mått av trygghet. Som en erinran om att fordringen inte ska omsättas har dock p 5 intagits i
skuldebrevet.
Underskrift: Reversen ska undertecknas av därtill behöriga personer.
KommunKOM
En förutsättning för att tillgodogöra sig möjligheten att annonsera och läsa annonser är att
kommunen eller landstinget har tillgång till KommunKOM.
Bifogat återfinns en produktbeskrivning samt prisuppgift för en installation av
KommunKOM.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Kommunförbundet, Håkan Skötte,
telefon 08-772 42 36, förbundsjurist Lena Dalman telefon 08-772 46 94 samt KommunData,
Tommy Sjölander, telefon 08-749 80 00.
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