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Kommunstyrelsen

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till
Kommuninvest ekonomisk förening
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Att Huddinge kommun, för att uppnå en insatsnivå motsvarande 1 300
kronor per invånare fram till 2024, beslutar att på Kommuninvests
anmodan årligen betala tillkommande insatskapital motsvarande 100
kronor per invånare per år under åren 2021-2024.
2. Att Huddinge kommun avstår från att betala in återbetalt förlagslån som en
förtida kapitalinsats med anledning av ökade medlemsinsatser.
3. Att utse kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak, kommundirektör
Camilla Broo och ekonomidirektör Petra Asplund Eriksson att två i
förening för Huddinge kommuns räkning underteckna alla handlingar med
anledning av detta beslut.

Sammanfattning
Kommuninvest Ekonomisk förening, där Huddinge kommun är medlem,
beslutade under 2020 års stämma att medlemmarnas insatskapital succesivt skall
öka under en period av fyra år, från 900 kronor per invånare 2020, till 1 300
kronor per invånare 2024, se bilaga 1: ”Kapitaliseringen av Kommuninvest
ekonomisk förening”. Som en följd av beslutet ökas Huddinge kommuns
insatskapital från 91 213 200 kronor till 131 752 400 kronor över samma period.
Ökningen är jämnt fördelad över perioden.
Regeländringar avseende vad en finansiär tillåts räkna in i sin kapitalbas ger till
följd att det förlagslån om 17 288 000 kronor som Huddinge kommun har givit till
Kommuninvest ekonomisk förening inte längre kan bidra till föreningens
kapitalbas och därför kommer att återbetalas.
Kommunen erbjuds sedan att återigen betala in motsvarande belopp som en
förtida kapitalinsats vilken skulle komma att avräknas mot kommande
inbetalningar till föreningen.
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Kommunstyrelsens förvaltning förordar att den ökade kapitalinsatsen godkänns
och i sin helhet betalas in under perioden 2021-2024 samt att det återbetalda
förlagslånet inte återgår till Kommuninvest ekonomisk förening.

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommun är sedan 2004 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.
Inbetalning av ökad kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering.
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov,
kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas
investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om
en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman
om ändringar för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och
uppnå de krav som de regulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital
mot risken för alltför låg bruttosoliditet. Kommuninvest, såväl Koncernen som
Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad
inklusive utlåningen.
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida
kapitaliseringen av Kommuninvest.
•
•
•

En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren.
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024
En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar
Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar
från 900 kronor till 1 300 kronor per invånare år 2021 till 2024.

Insatskapital för kommuner
900 kr/invånare (uppnådd nivå)
1000 kr/invånare
1100 kr/invånare
1200 kr/invånare
1300 kr/invånare

År
2020
2021
2022
2023
2024
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Som en följd av beslutet ökas Huddinge kommuns insatskapital från 91 213 200
kronor till 131 752 400 kronor över samma period. Ökningen är jämnt fördelad
över perioden. Beloppet baseras på ett invånarantal om 104 185 personer och
baseras på 2015 år invånarantal. Underlaget avseende invånarantal revideras till
aktuell nivå vart tionde år, nästkommande revidering sker 2025.
Den ökade kapitalinsatsen är obligatorisk för Kommuninvests medlemmar och
Huddinge kommun är ålagd att öka sin kapitalinsats om medlemskapet ska
kvarstå. Kommuninvest är kommunens enskilt största finansiär och således en
viktig del i kommunens finansiering av verksamheten.
Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1
miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom
medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen
har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från
Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i
förlagslånen.
Huddinge kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per 2019-12-31 till
17 288 000 kronor.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta
funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Detta har resulterat i
att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp
och återbetalats till Föreningen. Till följd härav har även förlagslånen från
medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför
återbetalas till medlemmarna. Efter återbetalning till medlem kan medlemmen
välja att återigen betala in motsvarande belopp. Det kan ske som en förtida
kapitalinsats som sedan räknas av mot kommande åtagande om ökad kapitalinsats
per capita, eller som en kompletterande inbetalning för att uppnå en insatsnivå om
900 kronor per invånare.
Kommunen har inget behov av att göra en kompletterande inbetalning då det
befintliga insatskapitalet redan uppgår till 900 kronor per invånare. Och med
anledning av att det återbetalda förlagslånet inte täcker det kommande åtagandet
föreslås att förlagslånet behålls inom kommunen och ökningen av kapitalinsats i
sin helhet sker inom ramen för ovan angivna betalplan under åren 2021-2024. Det
senare för att få en tydlig kommande betalplan utan onödiga administrativa delar.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att betalplanen avseende ökat insatskapital
godkänns och att kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak, kommundirektör
Camilla Broo och ekonomidirektör Petra Asplund Eriksson berättigas att två i
förening å kommunens vägnar underteckna alla handlingar med anledning av
detta beslut.
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Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att förlagslånet efter återbetalning till
kommunen inte ska användas till en förtida kapitalinsats.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förlagslånets avveckling innebär en återbetalning till kommunen uppgående till
17 288 000 kronor. Kommunens nya insatsnivå innebär en ökning av insatskapital
om sammanlagt 40 539 200 kronor med utbetalning till Kommuninvest fördelat
jämnt över åren 2021-2024. Kommunens kostnader för den ökade insatsen utgörs
av löpande finansieringskostnad för kapitalet. Nettopåverkan på kommunens
likviditet uppgår 2024 till cirka 23 000 000 kronor vilket motsvarar en ökning av
kommunens skuld med cirka 200 kronor per invånare och en årlig
finansieringskostnad på cirka 316 000 kronor, i nuvarande ränteläge.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilagor
Bilaga 1.

Kapitaliseringen av Kommuninvest ekonomisk förening

Beslutet delges
Berörda undertecknare

