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Tarja Lepola Tarja Lepola 

Borgensförbindelse, regressavtal och 
garantiavtal beträffande Kommuninvest 
Dnr 03602-2019 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att 

 Region Norrbotten bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 12 

september 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Region Norrbotten åtagit 

sig solidariskt borgensansvar såsom för egens skuld för Kommuninvest i 

Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller 

samt att Kommuninvest äger företräda Region Norrbotten genom att fö-

reta samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 

borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nu-

varande och blivande borgenärer.  

 Region Norrbotten bekräftar att regressavtalet undertecknat av Region 

Norrbotten den 21 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommu-

ninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 

skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna 

enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

 Region Norrbotten bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Region 

Norrbotten den 21 juni 2011, vari Region Norrbottens ansvar för Kom-

muninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäl-

ler.  

 utse Kenneth Backgård och Anna-Stina Nordmark Nilsson att för Reg-

ion Norrbottens räkning underteckna alla handlingar med anledning av 

detta beslut. 

Sammanfattning 
Regionen är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan år 2006. 

För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 

lånemarknaden har samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensför-

bindelse ingått ansvar solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests 

samtliga förpliktelser. Medlemmarna har även tecknat regressavtal och ga-

rantiavtal. Borgensförbindelsen, regressavtalet samt garantiavtalet måste 

bekräftas vart tionde år för att inte riskera att bli ogiltiga.  

Ärendet 
Region Norrbotten är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan år 

2006. Föreningen äger ett kreditmarknadsbolag vars syfte är att erbjuda lån 

och finansiell rådgivning till kommuner och regioner. Kommuninvest har 

över hälften av kommunsektorns lånefinansiering och under 2019 passerade 

utlåningen 400 miljarder kronor. För att Kommuninvest i sin upplåning ska 

få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stad-

gar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat 

tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 
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Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 

borgensförbindelse. Region Norrbotten utfärdade sin borgensförbindelse den 

12 september 2006 och har bekräftat densamma genom beslut av region-

fullmäktige den 18 november 2015. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 

regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om med-

lemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende deri-

vat (”Garantiavtalet”). Region Norrbotten undertecknade Regressavtalet den 

21 juni 2011 och Garantiavtalet den 21 juni 2011. Avtalen riskerar, mot bak-

grund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Regionfull-

mäktige behöver därför fatta beslut som bekräftar att avtalen alltjämt är gäl-

lande, samt därefter underteckna en separat bekräftelse av avtalen.  

För att underlätta för medlemmarna tillämpas ett gemensamt förfarande för 

samtliga bekräftelser vilket innebär att borgensförbindelsen bekräftas i sam-

band med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras som omfattar 

såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”). Med bekräftelsen 

förlängs giltigheten för såväl borgensförbindelsen som avtalen i tio år.  

Av regionerna är 14 medlemmar i Kommuninvest och 11 av dem har lån hos 

Kommuninvest. Region Norrbotten har inga lån hos Kommuninvest. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Bekräftelsen 

Skrivelse från Kommuninvest i Sverige AB 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör 
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