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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-02-09

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 43

Inbetalning av kapitalinsats t ill
Kommuninvest Ekonomisk förening

KSN-2020-02790

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att Uppsala kommun inbetalar ett insatsbelopp om totalt 74694160 kronor till
Kommuninvest ekonomisk förening under åren 2021 till 2024 i enlighet med
årlig inbetalningsplan i ärendets bilaga 1.

Sammanfattning

Uppsala kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening, vars kapitalbas
består av medlemmarnas kapitalinsatser. Kommuninvests ökade utlåning till
medlemmarna innebär att medlemmarna behöver tillskjuta kapital för att tillgodose
att föreningens kapitalkrav, bruttosoliditeten, uppnås. På föreningsstämman 2020
beslutades om att kapitalinsatsen ska vara 1300 kronor per invånare. Det innebär att
Uppsala kommun under åren 2021 till 2024 behöver betala in ytterligare sammanlagt
74694160 kronor i kapitalinsats till Kommuninvest.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den11 januari 2021
Bilaga 1, inbetalningsplan för kapitalinsats
Bilaga 2, information från Kommuninvest om kapitaliseringen

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar   

1. att Uppsala kommun inbetalar ett insatsbelopp om totalt 74 694 160 kronor till 

Kommuninvest ekonomisk förening under åren 2021 till 2024 i enlighet med 
årlig inbetalningsplan i ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Uppsala kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening, vars kapitalbas 
består av medlemmarnas kapitalinsatser. Kommuninvests ökade utlåning till 

medlemmarna innebär att medlemmarna behöver tillskjuta kapital för att tillgodose 
att föreningens kapitalkrav, bruttosoliditeten, uppnås. På föreningsstämman 2020 

beslutades om att kapitalinsatsen ska vara 1 300 kronor per invånare. Det innebär att 
Uppsala kommun under åren 2021 till 2024 behöver betala in ytterligare sammanlagt 

74 694 160 kronor i kapitalinsats till Kommuninvest.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Ärendet har inga konsekvenser sett 

ur barn-, jämställdhets- eller näringslivsperspektivet. 

Föredragning 

Uppsala kommun är sedan 2013 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund 
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-01-11 KSN-2020-02790 

  
Handläggare:  

David Arnell 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i 
Sverige AB:s kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, 

vilket bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för investerare och 
finansiella institutioner.  

För medlemskap i föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom 

en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare kunde medlemmarna välja mellan två nivåer 
på denna kapitalinsats.  

På Kommuninvests föreningsstämma 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så 
att en enda nivå på kapitalinsats i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 

samtliga medlemmar. Den nya nivån beslutades till 1 300 kronor per invånare för 

kommuner och 260 kronor per invånare för regioner. Samtliga medlemmar ska ha 

uppnått den medlemsinsatsen vid utgången av år 2024. Den nya nivån har kopplats till 
en årlig trappa, där kravet ökar succesivt under de kommande fyra åren enligt följande: 

År 
Kapitalinsats(kr/invånare) 
(kommun) 

Kapitalinsats(kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2020 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 
 

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

föreningen minst uppgår till ovan nämnda belopp.  

Uppsala kommuns kapitalinsats uppgår till 168 061 860 kronor. För att nå upp till den 
nya obligatoriska medlemsinsatsen behöver ytterligare 74 694 160 kronor inbetalas 

under åren 2021 till 2024. I ärendets bilaga 1 framgår den årliga inbetalningsplanen för 

Uppsala kommun. 

Medlemsinsatsen revideras vart tionde år avseende förändringen av antalet invånare.  

Ekonomiska konsekvenser 

Den tillkommande medlemsinsatsen på 74 694 160 kronor ökar kommunens 

tillgångsvärde med motsvarande belopp. Tillskottet har därför endast en 

likviditetspåverkan för kommunen. Medlen för tillskottet hanteras inom 
kommunstyrelsens finansförvaltning. 

Det insatskapital som medlem tillskjuter löper med ränta vilken för 2019 var 1,75 
procent. Denna ränta har varit högre än den ränta som kommunen fått på 
koncernkontot. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den11 januari 2021 

• Bilaga 1, inbetalningsplan för kapitalinsats 

• Bilaga 2, information från Kommuninvest om kapitaliseringen 
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Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson                                                               Ola Hägglund 

Stadsdirektör                                                                             Ekonomidirektör 

 



KSN-2020-02790 

Bilaga 1 – Inbetalningsplan kapitalinsats 

År 
Kapitalinsats(kr/invånare) 
(kommun) 

2020 900 

2021 1 000 

2020 1 100 

2023 1 200 

2024 1 300 

 

 

  Aktuell insatsnivå Insatsnivå 1000 Insatsnivå 1100 Insatsnivå 1200 Insatsnivå 1300 

Medlemsnamn 

Aktuell 
insats inkl 
överinsats Förlagslån 

Aktuell 
insats inkl. 
överinsats 
och 
förlagslån 

Ny 
insatsnivå  

Att betala 
in exkl 
förlagslån 

Att betala om 
förlagslånet 
redan betalats in 

Ny 
insatsnivå  

Att betala 
in exkl 
förlagslån 

Att betala 
om 
förlagslånet 
redan 
betalats in 

Ny 
insatsnivå  

Att betala 
in exkl 
förlagslån 

Att betala 
om 
förlagslånet 
redan 
betalats in Ny insatsnivå  

Att betala in exkl 
förlagslån 

Att betala om 
förlagslånet 
redan betalats in 

Uppsala 
kommun 

168 061 
860 0 

168 061 
860 

186 735 
400 

18 673 
540 18 673 540 

205 408 
940 

37 347 
080 37 347 080 

224 082 
480 56 020 620 56 020 620 242 756 020 74 694 160 74 694 160 
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