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Kommunstyrelsen

Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening
Dnr KS19/94
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Ekerö kommun
ingår medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Kommunstyrelsens
ordförande tecknar Ekerö kommuns medlemskap i avtal och därtill tillhörande
handlingar som förutsätts för medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen får i uppdrag att ombesörja den
ekonomiadministrativa hanteringen och betalningar för upp till 900 kronor/invånare
till Kommuninvest ekonomisk förening som följd av Ekerö kommuns inträde som
medlem.
Sammanfattning av ärendet
Ekerö kommun föreslås bli medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Ett
medlemskap i Kommuninvest breddar kommunens möjliga aktörer vid upptagande
av lån i konkurrens. Medlemskommuns hel- eller majoritetsägda bolag kan, förutsatt
kommunal borgen, också uppta lån i Kommuninvest. Ekerö kommuns befintliga
finanspolicy medger Kommuninvest som en aktör.
Under förutsättning av fullmäktiges beslut att Ekerö kommun ska ingå medlemskap i
Kommuninvest ekonomisk förening, är det enligt den stegvisa processen möjligt att
Ekerö kommun blir medlem under fjärde kvartalet 2019 och från den tidpunkten
även ha Kommuninvest som aktör vid upplåning av likvida medel.
Tidplan:
Maj - Augusti 2019: Kommuninvests Analys- och finanskommitté gör en
genomlysning av Ekerö kommun inklusive kommunala bolag genom att titta på
ekonomisk situation, skuldsättning med mera. Analysen utgår från offentligt material
med eventuella efterfrågade förtydliganden från kommun och bolag.
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5 september 2019: Kommuninvest Analys- och finanskommitté sammanträder och
avger utlåtande till föreningens styrelse om att erbjuda Ekerö kommun medlemskap.
25 september 2019: Kommuninvests styrelse sammanträder och fattar formellt beslut
om att erbjuda Ekerö kommun medlemskap i Kommuninvest.
Oktober 2019: Under förutsättning av att Ekerö kommun har fattat de formella
besluten som är nödvändiga för medlemskap, undertecknas avtalen och
medlemsavgiften betalas.
Därefter kan Ekerö kommun börja låna även i Kommuninvest. Detsamma gäller för
AB Ekerö Bostäder som av Ekerö kommun helägt kommunalt bolag.
Medlemsavgiften är 200 kronor/invånare beräknat på SCB:s befolkningsstatistik 31
december föregående år. Idag motsvarar det cirka 5,7 mnkr.
Maj/Juni 2020: Ekerö kommun kommer efter Kommuninvest föreningsstämma att
få en förfrågan om att tillskjuta ytterligare kapital .Det finns i Kommuninvest en
uttrycklig ambition att alla medlemmar ska tillskjuta kapital upp till 900 kronor per
invånare (200 kronor som ”insats” i samband med medlemsinträdet och därefter
ytterligare 700 kronor i ”särskild insats”). 95 % av medlemmarna har gjort det. Efter
särskild insats låses befolkningstalen i 10 år.
Ränta utgår till kommunen på insatt kapital. Eventuell ”återbäring” till
medlemskommunerna är i förhållande till respektive medlems lånevolym.
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