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Antagande av erbjudande om medlemskap i
Kommuninvest
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2021 (§ 23) att Danderyds
kommun skulle ansöka om medlemskap i Kommuninvest.
Kommuninvest har godkänt kommunens ansökan och välkomnar
kommunen som medlem. Kommunfullmäktige behöver fatta ett antal beslut
för att fullborda medlemskapet.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Danderyds kommun ska anta
erbjudande om medlemskap i Kommuninvest Ekonomisk förening.
2. Kommunfullmäktige beslutar att till Kommuninvest Ekonomisk
förening inbetala 32 712 000 kronor, utgörande Danderyds
kommuns medlemsinsats i föreningen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Danderyds kommun ska teckna
solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga
förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer
att ingå.
4. Kommunfullmäktige beslutar att Danderyds kommun, i enlighet med
vad som anges i stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening,
ska ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras
inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.
5. Kommunfullmäktige beslutar att Danderyds kommun ska ingå som
part i det avtal där kommunen tillsammans med övriga medlemmar
ansvarar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar
avseende derivat.
6. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsens ordförande
Hanna Bocander och kommundirektören Johan Lindberg att
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underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet
förekommande handlingar.
7. Kommunfullmäktige beslutar att till ombud på föreningsstämma i
Kommuninvest Ekonomisk förening utse kommunfullmäktiges
ordförande Boris von Uexküll med kommunstyrelsens ordförande
Hanna Bocander som ersättare.
8. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att vidta de
åtgärder i övrigt som krävs med anledning av kommunens
medlemskap i Kommuninvest Ekonomisk förening.
9. Kommunfullmäktige medger Kommuninvest i Sverige AB rätt att
använda Danderyds kommuns vapen (logga).
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2021 (§ 23) om att
Danderyds kommun skulle ansöka om medlemskap i Kommuninvest.
Kommuninvest har godkänt kommunens ansökan och välkomnar
kommunen som medlem. Kommunfullmäktige behöver fatta ett antal beslut
för att fullborda medlemskapet.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunen betalar cirka 33 miljoner kronor i en medlemsinsats. Den 31
maj 2021 har kommunen cirka 110 miljoner kronor i likviditet. Det är
tillräckligt för att betala medlemsinsatsen utan att ta upp nya lån. Det
innebär att inga kostnader skulle uppstå eftersom inlåningsränta på
kommunens bankkonto är närmare noll (0) procent. Om kommunen behöver
låna upp motsvarande belopp kommer det att kosta strax under 0,1 miljoner
kronor baserat på en genomsnittlig låneränta på 0,3 procent.
Kommunen kommer få en återbäring från Kommuninvest som är cirka 0,6
miljoner kronor, vilket innebär att kommunen skulle öka den finansiella
intäkten med 0,5 miljoner kronor (0,6 mnkr–0,1 mnkr) netto. Det är en god
affär för kommunen.
Kommunen kommer att behöva betala in cirka 3 miljoner kronor vardera år
2022, 2023 och 2024. Anledningen till det är att insatskapitalet per invånare
ökar med 100 kronor varje år, från 1 000 kronor år 2021 till 1 300 kronor år
2024.
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Johan Lindberg
Kommundirektör

Björn Wallgren
Ekonomichef

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, Antagande av erbjudande om medlemskap i
Kommuninvest
2. Beskrivning garantiavtalet
3. Årsredovisning 2020 för Kommuninvest Ekonomisk förening
Expedieras
Kommuninvest
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