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§ 141 2019.511 KS

Kommuninvest - förfrågan om extra medlemsinsats år 2019
Ärendebeskrivning
I gällande stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening ges en möjlighet för medlemmarna
att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare
fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Kommuninvest har
nu ställt frågan om Alingsås kommun vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild
medlemsinsats år 2019.
De lagkrav på bland annat större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar
Kommuninvest. Flera medlemmar har under åren 2015-2018 valt att sätta in hela eller
huvuddelen upp till den högsta insatsnivån. Det har inneburit ett ökat kapital till
Kommuninvest om drygt 4 miljarder kronor, vilket har varit till stor fördel för Kommuninvests
anseende.
I stadgarna finns en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två delnivåer som
motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån. När en enskild
medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte längre skyldig att
erlägga delar eller hela den årliga insats som annars varit fallet.

Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får – i takt med att kommunen uppnår
de högre insatsnivåerna – till större och större del behållas av medlemmen. Den årliga insats
som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och lägre, för att till sist
bortfalla. Räntan på insatskapitalet fastställs av stämman. Ränta på insatskapital är inte att
jämföra med räntan på ett skuldebrev. Den är i stället en form av överskottsutdelning som
ska bekostas inom ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara medel (samma
utrymme som också ska räcka till för återbäring). Föreningen kan inte i förväg utlova vad
räntenivån på insatskapitalet kommer bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand
genom beslut av föreningsstämman. Föreningen eftersträvar dock att kompensera
medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som belöper på var och en av dem.
Den 31 oktober 2019 är sista dag för medlemmarna att lämna bindande besked om intresset
för att betala in extra kapital under 2017. Inbetalning skall sedan ha skett per den 31
december 2019.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommun har idag en insats på 725 kr/invånare, ungefär 81 % av den maximala
insatsen på 900 kr per invånare. Miniminivån är 200 kr/invånare, alltså en nivå som Alingsås
kommun har uppnått. En insats motsvarande 900 kronor per invånare, det vill säga den
högsta nivån, skulle innebära att kommunen placerar ytterligare 7,2 mnkr i Kommuninvest.
Alingsås kommuns insatskapital uppgår för närvarande till 29,8 mnkr.
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Det finns inga garantier på att återbäring från Kommuninvest erhålls årligen. Eventuell
återbäring beror på Kommuninvests resultatnivå samt föreningsstämmans beslut. Såväl
återbäring som inbetalning av nytt insatskapital kräver varje år nytt beslut på
föreningsstämman. En extra medlemsinsats är inte att jämföra med en
värdepappersplacering. Detta eftersom en extra medlemsinsats inte är en tillfällig likvid
placering som när som helst kan avyttras. Räntan på insatskapitalet är inte känd på förhand
utan den bestäms varje år av föreningsstämman. Att i ett läge där kommunens likviditet är
sjunkande binda upp medel minskar flexibiliteten och därför förordar
kommunledningskontoret att Alingsås kommun ska avstå från att betala in en särskild
medlemsinsats år 2019.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Alingsås kommun betalar inte in någon särskild medlemsinsats år 2019.
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