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Plats och tid

Hantverkaren, Folkets Hus Gävle kl. 10:15-16:00

Beslutande ledamöter

Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande)
Tommy Berger (S)
Jan Lahenkorva (S)
Magnus Svensson (C)
Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande)
Richard Carlsson (SD)
Hans Backman (L)
Henrik Olofsson (SVG)
Jennie Forsblom (KD)
Marcus Gard (S) ersätter Eva Lindberg (S) (ordförande)
Marie Frestadius (S) ersätter Karin Jansson (MP)
Kristina Sjöström (V) ersätter Fredrik Åberg Jönsson (V)
Daniel Persson (SD) ersätter Liz Zachariasson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ann-Charlotte Granath (M)
Linda Elgestad (M)
Yvonne de Winter (SVG)

Övriga närvarande

Ann Vestholm (Nämndsekreterare)
Göran Angergård (Regiondirektör)
Johan Sörensson (Stabsdirektör)
Bo Svedberg (Ekonomidirektör)
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Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening (RS 2020/1807)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:
Att Region Gävleborg till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett
totalt insatsbelopp om 74 719 320 kronor samt att regionstyrelsen bemyndigas att vidta de
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
Att regionstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning
av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022,
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 260 kr per invånare.
Att paragrafen justeras omedelbart

Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar ovan beslutar regionstyrelsen för egen del
följande:
Att regionstyrelsen bemyndigas att utse regiondirektören att för regionstyrelsens räkning vidta
de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

Sammanfattning

Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest
Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och
Kommuninvests fortsatta kapitalisering.
Kapitalisering sker efter fastställd plan där förlagslånet på 24,3 mnkr kommer återbetalas
2020-09-30 men kan återbetalas 2020-11-20 som en första kapitalisering enligt den nya
modellen. Utöver de 24,3 mnkr ska ytterligare 38,3 mnkr tillföras mellan åren 2021-2024.
Regionens totala tillskott till Kommuninvest kommer uppgå till 74,7 mnkr 2024. Bo Svedberg
föredrar ärendet.
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Efter informationen reviderar ordförande beslutsförslaget med tillägget att föreslå att
fullmäktige justerar paragrafen omedelbart.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:
Att Region Gävleborg till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett
totalt insatsbelopp om 74 719 320 kronor samt att regionstyrelsen bemyndigas att vidta de
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
Att regionstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning
av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022,
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 260 kr per invånare.

Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar ovan beslutar regionstyrelsen för egen del
följande:
Att regionstyrelsen bemyndigas att utse regiondirektören att för regionstyrelsens räkning vidta
de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag





Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
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