Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-10

§ 57: Likvidering av Kommungaranti Skandinavien
Försäkrings AB
Delges:
SG Ekonomi
Dnr 18KS241

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens reviderade förslag till beslut, föreslår
kommunfullmäktige besluta
att likvidera Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB
att genom likvidationen överta Gävle kommuns andel av bolagets garantiåtagande
motsvarande 76 500 000 kr
att uppdra till ägarrepresentant att vid bolagsstämman för bolaget besluta om
utdelning av 746 187 872 kr till Gävle kommun av föreslagna utdelningen på
1 188 000 000 kr
att uppdra till ägarrepresentant att vid bolagsstämman för bolaget besluta att
bolaget skall likvideras samt
att uppdra till Kommunstyrelsen att i kommande Kommunplan beskriva hur
kommunens- och kommunkoncernens skulder, inklusive pensionsåtagande,
långsiktigt skall regleras samt hur kommunens investeringar och tillgångar skall
finansieras.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade 2018-6-18 beslut om att uppdra till styrelsen i
Kommungaranti Skandinavien Försäkring AB att avveckla Gävle kommuns ägande
i bolaget, genom likvidation eller försäljning.
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB (Bolaget) avyttrade dotterbolaget
Kommun Garanti Reinsurance S.A. i Luxembourg den 19 december 2019.
Samtliga försäkringsåtaganden är avslutade och Bolaget har ingen aktiv
verksamhet.
Därmed är Bolaget förberett för frivillig likvidation. Beslut om frivillig likvidation
kan tas på årsstämman 7 april 2020. Om sådant beslut fattas beräknas Bolaget vara
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likviderat innan 2020-12-31.
Köparen av Kommungaranti Reinsurance S.A. har krävt garantier av säljande
Bolaget (Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB) avseende kostnader som
avser perioden innan övertagandet, men som upptäcks efter övertagandet. Dessa
eventuella kostnader skall täckas av lämnad garanti.
Sådana kostnader är alltså inte uppkomna av själva avyttringen, de skulle drabbat
Kommun Garanti Reinsurance S.A. även om avyttringen inte skett.
Kostnader som köparen kräver Bolagets garanti på:
1. Skattekostnader (Skattemyndigheten i Luxembourg kan ompröva deklarationer 5
år bakåt)
2. Skador i återförsäkringsavtal som anmäls efter övertagandet (19 december 2019)
3. Personalkostnader
Kostnader enligt punkterna 2 & 3 kan endast ske om Bolaget anmäler
försäkringsskador eller om Bolagets VD anmäler oreglerade lönekrav. Avtal som
bekräftar avslut av samtliga engagemang finns.
Kostnader enligt punkt 1 kan uppstå om Skatteverket i Luxembourg skulle finna att
någon deklaration innehåller felaktigheter. Samtliga deklarationer är godkända av
dotterbolagets revisorer och samtliga skatter är betalda.
Detta till trots kan punkt 1 orsaka framtida kostnader för Bolaget, i händelse av
omprövning av tidigare deklarationer, även om sannolikheten för det är låg.
Garantiåtagandet skall gälla i 5 år och 3 månader från sista beskattningsåret. Det
innebär till den 31 mars 2024.
Storleken på garantibeloppet maximeras till 30% av köpeskillingen av Kommun
Garanti Reinsurance S.A. Detta utgör 153 MSEK (510 MSEK x 30%).
Fördelningen mellan ägarkommunerna Gävle och Sundsvall är 50/50 av ägandet.
Styrelsen i Bolaget har 2020-01-22 beslutat att föreslå delägarkommunerna att ta
ställning för en frivillig likvidering av Bolaget, samt att Gävle kommun respektive
Sundsvalls kommun utställer garantibeloppet om totalt 153 mnkr i lika delar under
hela garantiperioden.
Genom Likvideringen kommer Gävle kommun att återfå egen andel av bolagets
tillgångar. Tillgångarna uppgår vid 2019-12-31 till 760 178 200 kr.
Vid beslutet 2018-6-18 beslutade även Kommunfullmäktige att uppdra åt
kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur Gävle kommun ska hantera
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utlikviderade pensionsmedel efter en avveckling av bolaget. Dessa medel som
kommer att utbetalas till Gävle kommun representerar ett stort belopp. Det
beloppet skall dock relateras till kommunens totala pensionsskuld (inklusive
åtagande) på 2 450 mnkr, 6 650 mnkr i extern upplåning, för koncernens behov,
och kommunens övriga skulder på 950 mnkr. Därmed bör dessa medel behandlas i
relation till kommunens och koncernens samlade åtaganden och kommande behov
av finansiering (främst avseende investeringar). Detta skall framgå i kommande
beslut om kommunplan.
Inlägg i ärendet
William Elofsson (M), Åsa Wiklund Lång (S) Mona Kolarby (S)
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Likvidering av Kommungaranti Skandinavien Försäkrings
AB, dnr 18KS241-11
 2019-12-31 KSFAB Vinstdisposition 2019, dnr 18KS241-14
 Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 18KS241-13
 Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 18KS241-12
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