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§ 71 

Insatskapital till Kommuninvest 
Dnr 1273-2020 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att  

1. Region Norrbotten utökar insatskapitalet i Kommuninvest ekonomiska 

förening med 39,6 mnkr 2021, 5 mnkr 2022, 5 mnkr 2023 och 5 mnkr 

2024. 

2. Insatskapitalet 2021 finansieras med 30 mnkr från budget för finansi-

ella investeringar 2021 och resterande 9,6 mnkr anvisas från likvida 

medel. Insatskapital för åren 2022-2024, totalt 15 mnkr, avsätts i bud-

geten för 2022-2024. 

Protokollsanteckning 

Linda Frohm (M) deltar inte i ärendets behandling på grund av jäv. 

Sammanfattning 
Region Norrbotten är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan 

2006. Kommuninvest har ökat kapitalbehov och har vid föreningsstämman i 

april 2020 beslutat om ny nivå på insatskapital för medlemmar. Den nya 

insatsen är 260 kr/invånare för regioner och ska uppnås successivt fram till 

och med 2024. För region Norrbotten innebär den nya nivån ett totalt insats-

kapital med 65 mnkr år 2024 och innebär en ökning med 54,6 mnkr jämfört 

med nuvarande nivå på insatskapital. Ökningen ska göras successivt fram till 

och med 2024 med 39,6 mnkr 2021, 5 mnkr 2022, 5 mnkr 2023 och 5 mnkr 

2024. 

Insatskapitalet för 2021 ska vara Kommuninvest tillhanda senast 30 juni 

2021. 

Ärendet 
Kommuninvest är ett kreditmarknadsbolag som ägs gemensamt av flertalet 

kommuner och regioner i Sverige. Syftet med verksamheten är att erbjuda 

lån och finansiell rådgivning till medlemmarna. Region Norrbotten har varit 

medlem sedan 2006. Kommuninvest har över hälften av kommunsektorns 

lånefinansiering och under 2020 passerade utlåningen 440 miljarder kronor. 

Region Norrbotten har inga lån.  

Kommuninvests bedömning är att behovet av kapital för utlåning ökar 

snabbare än vad de tidigare prognostiserat. Kapitaluppbyggnaden sker via 

medlemsinsatser och Kommuninvest har mot bakgrund av ökade lånebehov 

och nya krav från EU och Finansinspektionen beslutat om nya nivåer på 

medlemsinsatser och en kapitaliseringsplan som gäller för fyra år i taget, den 

första avser åren 2021-2024. Idag är minimikravet på insatskapital 40 
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kr/invånare för regioner och 200 kr/invånare för kommuner. Den nya insat-

sen är 260 kr/invånare för regioner och 1300 kr/invånare för kommuner.  

För region Norrbotten innebär den nya nivån ett totalt insatskapital med 65 

mnkr år 2024 och innebär en ökning med 54,6 mnkr jämfört med nuvarande 

nivå på insatskapital. Ökningen ska göras successivt fram till och med 2024 

med 39,6 mnkr 2021, 5 mnkr 2022, 5 mnkr 2023 och 5 mnkr 2024. 

Insatskapitalet ska vara Kommuninvest tillhanda senast 30 juni respektive år 

2021-2024. 

På insatskapitalet erhåller medlemmarna ränta som för 2019 uppgick till 1,75 

procent. Ränta för 2020 beslutas på föreningsstämman i april 2021.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

  


