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Sammanfattning

Mot bakgrund av bristen på skyddsutrustning under coronapandemin har Sveriges kommuner
och regioner (SKR), länsstyrelsernas samordningskansli, i dialog med Stockholms, Göteborgs,
Malmö och Uppsala kommuner tagit fram ett gemensamt förslag om att dessa ska bidra till att
gemensamt finansiera stora volyminköp av skyddsutrustning, desinfektionsmedel med mera till
landets kommuner.
Genom att de fyra kommunerna borgar för ett lån hos Kommuninvest till SKL Kommentus
inköpscentral SKI kan inköpscentralen agera på världsmarknaden för att bistå främst Sveriges
kommuner med försörjning av utrustning på längre sikt.
Förslag till principöverenskommelse respektive borgensavtal har tagits fram för godkännande av
parterna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisad överenskommelse.
2. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat borgensavtal.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att underteckna överenskommelsen och
borgensavtalet.
4. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsdirektören att underteckna överenskommelsen och borgensavtalet, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med i ärendet
redovisat förslag.
Beslutsunderlag
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Ramverk corona samverkan

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-14
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Kommunfullmäktige 2020-04-15
Beslutet skickas till

Stadsdirektören
Ekonomiavdelningen
Ärendet

SKR, länsstyrelsernas samordningskansli, Region Stockholm, Region Skåne, Västra
Götalandsregionen, Stockholms kommun, Göteborgs kommun, Malmö kommun och Uppsala
kommun har fört en dialog om att ingå en principöverenskommelse om att regionerna och
kommunerna under coronapandemin ska bidra till samordning och, vad gäller kommunerna,
finansiering av inköp av skyddsutrustning och desinfektionsmedel med mera. Inköpen ska ske
genom SKR:s bolag SKL Kommentus, som har en inköpscentral - SKI. SKR ska arbeta för att
fler kommuner och regioner ska bidra till finansieringen på sikt. Länsstyrelsernas
samordningskansli ska bidra med behovsanalys.
SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) kan enligt lagen om offentlig upphandling agera grossist.
SKI kan för kommunernas räkning agera samlat på världsmarknaden och köpa in ett lager med
sådan skyddsutrustning och material som kommunernas omsorgsverksamheter behöver under
den pågående epidemin. Uppdraget är att säkra försörjningen av skyddsutrustning och
desinfektion på medellång och längre sikt.
Det kommun- och regionägda kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB har erbjudit
en amorterings- och räntefri kredit om 500 miljoner kronor till SKL Kommentus AB. Ett villkor
från Kommuninvest är att ett borgensåtagande ställs, i första skedet, av Stockholm, Göteborg,
Malmö och Uppsala kommuner, som ska ingå i principöverenskommelsen. Denna
överenskommelse förutsätter därför att respektive kommun beslutar om ett borgensåtagande.
Borgensåtagandena kan komma att minska i den takt fler kommuner och regioner ingå egna
borgensåtaganden.
Genom att kommunerna skyndsamt borgar för lånet förstärks inköpscentralens förmåga att
agera grossist med syftet att bistå Sveriges kommuner i deras försörjning av nödvändig
utrustning för att hantera den allvarliga situation som uppstått mot bakgrund av spridningen av
coronaviruset. Kommunernas individuella ansvar för sin anskaffning påverkas inte, men
initiativet förväntas bidra till bättre förutsättningar i att lösa den samlade materialförsörjningen
för kommunerna.
Malmö stad föreslås i detta utgångsläge ingå borgen om 125 miljoner kronor för SKL
Kommentus sammanlagda lån om 500 miljoner kronor hos Kommuninvest. Borgen löper till
senast 23 juni 2023, då lånet om 500 miljoner kronor förfaller till betalning. De ingående
kommunernas skyldigheter gentemot varandra inom ramen för det gemensamma
borgensåtagandet kan komma att regleras i separat avtal.
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Malmö stads borgensåtagande medför inga direkta likvidmässiga konsekvenser. Den ekonomiska
risken består i Kommentus förmåga att lösa lånet till Kommuninvest. Malmö stads
borgensåtagande tas upp i kommunens årsredovisning och ingår därmed som en faktor i
Standard & Poor’s kreditvärdering.
Ansvariga

Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

