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Datum

Diarienummer

2020-09-07

KS 2020/279

Kommunstyrelsen

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk
förening
Sammanfattning
I november 2010 upptog Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen)
förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Trelleborgs del av detta
förlagslån uppgår till 7 400 tkr. Syftet var att efter finanskrisen höja nivån på
kapital i Kommuninvest. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att
finansiera ett separat förlagslån till helägda dotterbolaget Kommuninvest AB.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest AB inte
längre inräknas in i kapitalbasen. Därmed finns inget skäl att ha kvar upplägget
med förlagslån och återbetalning ska göras till medlemmarna.
Samtidigt behöver Kommuninvest AB de kommande åren tillföras nytt kapital. Vid
föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att den obligatoriska medlemsinsatsen för kommunerna ska uppgå till 1 300 kr/invånare (regioner
260 kr/invånare). Samtliga medlemmar ska genom successiva årliga inbetalningar
ha uppnått reglerad nivå vid utgången av 2024. Tabellen nedan visar de stadgereglerade nivåerna (till höger) samt effekterna för Trelleborgs kommun (kr).
År

Ingående
insats

Inbetalning

Utgående
insats

Insatsnivå enl
Kommuninv

Motsv
kr/inv1

20202
39 023 100
7 400 000
46 423 100
2021
46 423 100
0
46 423 100
43 359 000
1 000
2022
46 423 100
1 271 800
47 694 900
47 694 900
1 100
2023
47 694 900
4 335 900
52 030 800
52 030 800
1 200
2024
52 030 800
4 335 900
56 366 700
56 366 700
1 300
1 Invånarantalet beräknas per 31 december 2015.
2 Inbetalning 2020 finansieras genom återbetalt förlagslån från Kommuninvest.

Medlemmarna kan påbörja sin insats genom att redan år 2020 till Kommuninvest
återföra den erhållna återbetalningen av förlagslånet. Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att Trelleborg ska göra en sådan återföring. Effekten blir att
ytterligare insats behöver ske först 2022 och då med ett lägre belopp än som annars
skulle ha varit fallet.

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att delta med en insats utöver
ovan angiven insatsnivå. Kommunledningsförvaltningens uppfattning är emellertid
att kommunen inte ska göra någon insats utöver belopp enligt tabellen ovan.

Beslutsunderlag
Kommuninvests information om Kapitalisering, 2020-09-03
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-07 (denna skrivelse)
Bilaga 1 Villkor Förlagslån

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att Trelleborgs kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”)
under år 2020 ska inbetala ett insatsbelopp om 7 400 tkr, det vill säga motsvarande
erhållen återbetalning av förlagslån, samt att kommunstyrelsen bemyndigas att
vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt
1 300 kronor per invånare.
att kommunstyrelsen för finansiering av kapitalinsatsen till Kommuninvest tilldelas
investeringsanslag på 1 272 tkr år 2022, 4 336 tkr år 2023 samt 4 336 tkr år 2024.
att finansieringen av dessa investeringsanslag för åren 2022-2024 hanteras i
kommande budgetprocess
att kommunen ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande
beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt
för Föreningen vid förfrågan.

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling
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Ärendet
Om Kommuninvest
Trelleborgs 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 (”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.
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. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 (”Lånevillkoren”).
Trelleborgs kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-06-30 till
7 400 tkr, jämte ränta.
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. Förlagslånen har därför
diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det
befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och
återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp
av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del
av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att Trelleborgs kommun använder sin
del av förlagslånet för att under 2020 öka sin kapitalinsats i Föreningen. En sådan
åtgärd minskar kapitalinsatserna under 2021 och 2022.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit
möjligt att delta med en tilläggsinsats.
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Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner
och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha
uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där
kravet ökar successivt under de kommande fyra åren. Tabellen nedan visar de
stadgereglerade nivåerna (till höger) samt effekterna för Trelleborgs kommun (kr).
År

Ingående
insats

Inbetalning

Utgående
insats

Insatsnivå enl
Kommuninv

Motsv
kr/inv1

20202
39 023 100
7 400 000
46 423 100
2021
46 423 100
0
46 423 100
43 359 000
1 000
2022
46 423 100
1 271 800
47 694 900
47 694 900
1 100
2023
47 694 900
4 335 900
52 030 800
52 030 800
1 200
2024
52 030 800
4 335 900
56 366 700
56 366 700
1 300
1 Invånarantalet beräknas per 31 december 2015.
2 Inbetalning 2020 finansieras genom återbetalt förlagslån från Kommuninvest.

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. Genom att Trelleborg återför
pengarna från förlagslånet, 7 400 tkr, under 2020 behöver ny inbetalning ske först
år 2022 och då med ett lägre belopp än annars (1 272 tkr istället för 4 336 tkr).
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna
delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivåer, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner. Kommunledningsförvaltningens
uppfattning är att kommunen inte ska göra någon insats utöver belopp enligt
tabellen ovan.

