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Sammanfattning
Region Västerbotten 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.
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening och Kommuninvest i Sverige
AB en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål.
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.
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i
Föreningen minst uppgår till beloppen som anges i underlaget.
Det nya kravet på kapitalinsats innebär att Region Västerbottens kapitalinsats under
perioden 2021–2024 ökar med 20 kronor per invånare och år vilket för närvarande
motsvarar 5 403 080 kronor. Till år 2024 ökar kapitalinsatsen totalt med 80 kronor per
invånare vilket för närvarande motsvarar 21 612 320 kronor.
Kapitalinsatsen genererar avkastning i form av ränta och återbäring. Det går inte i
förväg att veta storleken på avkastningen då den beslutas årligen av
föreningsstämman. Utgångspunkten för Kommuninvest är dock att kompensera
medlemmarna med en rimlig ränta på kapitalinsatsen. I år är förslaget två procent över
Riksbankens reporänta.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Inbetalning till Kommuninvest Ekonomisk Förening sker i enlighet med de
ökade kraven på kapitalinsats, under åren 2021, 2022, 2023 och 2024 upp till
ett belopp motsvarande maximalt 260 kronor per invånare.
Utgiften finansieras inom regionens tillgängliga likviditet.
Beslut
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