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 Kommunfullmäktige 

 Kommunstyrelsen 

  

              

 

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 

Bakgrund 

Om Kommuninvest 

Ljusnarsbergs 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 (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. 

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.  

 

Ljusnarsbergs kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-08 till 

888 000 kronor, 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.  

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.  

 

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. Invånarantalet är som anges (4913 för Ljusnarsberg) är avhängigt när 

kommunen uppnådde nu gällande kapitalinsats vilket var 2014. För att undvika onödig 

administration sker uppdatering av invånarantalet vart 10 år, d v s 2024 för Ljusnarsbergs 

del. Det kommer sannolikt innebära att del av insatsen återförs till kommunen 2024. 

 

Den nya kapitalinsatsnivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt 

under de kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats för 

Ljusnarsbergs kommun, kr 

2020 900 4 421 700 

2021 1 000 4 913 000 

2022 1 100 5 404 300 

2023 1 200 5 895 600 

2024 1 300 6 386 900 

 

Ljusnarsbergs insats i Föreningen är i dag 4 421 700 kr samt ett förlagslån till Föreningen 

med 888 000 kr, sammanlagd insats är således 5 309 700. Skillnaden mellan nuvarande 

insats och den förhöjda är 1 077 200 kr under förutsättning att nämnda förlagslån om 

888 000 kr återanvänds för den nya kapitalinsatsnivån. 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 

minst uppgår till ovan angivna belopp. För Ljusnarsbergs del kommer inbetalningar till 

Föreningen vara följande: 

2021 0 

2022 94 600 

2023 491 300 

2024 491 300 

 

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta 

med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 

kronor per invånare för kommuner  [360 kronor per invånare för regioner]. Detta föreslås 

dock ej att Ljusnarsbergs kommun gör utan begränsar insatsen till 1 300 kr/invånare. 

 



 

 

 

 

 

 

Beslut 

Utifrån ovan beskrivning av ärendet och dess konsekvenser föreslår undertecknad 

att föreslå allmänna utskottet föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

 

Att Ljusnarsbergs kommun  till Kommuninvest ekonomisk förening 

(”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 1 077 200 kronor enligt bifogad 

tidsplan samt  

 

Att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning 

av inbetalningen.  

 

Vidare föreslår undertecknad att föreslå allmänna utskottet föreslå 

kommunstyrelsen besluta  

 

Att under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan skall 

åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats till Föreningen ske i enlighet 

med vid varje tidpunkt gällande firmateckningsbeslut. 

 

 

 

 

Bo Wallströmer 

Ekonomichef 

Ljusnarsbergs kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


