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§ 143

KS/2015:241

Särskild medlemsinsats Kommuninvest år 2015
Bakgrund
Kommuninvests föreningsstämma fastställde 2015-04-16 nya stadgar för
Kommuninvest ekonomisk förening. Där har bland annat tillkommit 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. Även på vinterns medlemsråd
informerades om detta.
De nya lagkrav på bland annat större kapital som växt fram i kölvattnet av
finanskrisen påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. Kommuninvest måste bygga upp sitt kapital ytterligare. Minimikravet ska vara uppnått
senast 2018 då kravet på lägsta bruttosoliditet om 1,5 % träder i kraft enligt
ägardirektiven.
Många medlemmar har aviserat sin avsikt att redan under 2015 sätta in hela
eller huvuddelen av den högsta insatsnivån. Om en stor del av medlemmarna gör verklighet av en sådan ambition är det till stor fördel för Kommuninvests anseende.
Sammanfattning
I de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare
samt två delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den
högsta insatsnivån. Väljs den högsta nivån får kommunen behålla återbäring
och insatsränta redan 2016.
Minimibelopp per invånare är 200 kr. Högsta nivån är 900 kr. Mjölby
kommun har 412 kr per invånare vid utgången av 2014 (26 428 invånare). I
bilaga 1 framgår att Mjölby kommun ska betala in 12 894 064 kr om högsta
nivån ska nås.
I årsredovisningen för 2014 framgår under not 10 att 709 263 kr är bokförda
som den ursprungliga insatsen. Därefter har mellan åren 2002 till 2011 betalats insatsemissioner på 239 711 kr. Mellan åren 2012 till 2014 har betalats
in återbäring och insatsränta på 7 115 728 kr. Under våren 2015 har en årsinsats betalats in på 2 826 434 kr och tillsammans har 10 891 136 kr hittills
satts in. Endast den ursprungliga insatsen är bokförd, resterande anges i not.
Kommuninvest ger inga råd om bokföring och Rådet för kommunal redovisning (RKR) har vacklat. Sannolikt kommer RKR att ge stöd under hösten
och gissningsvis kommer hela det insatta kapitalet att återfinnas under finansiella tillgångar i balansräkningen för 2015.
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Under åren 2011 till 2014 har räntan på insatskapital varierat mellan cirka
50 tkr till 200 tkr per år eller 2,5 % till 5,0 % av insatskapitalet. Återbäringen har varierat mellan 1,4 mkr till 3,1 mkr. Ingen garanti finns framgent för
storlek på insatsränta och återbäring.
Den högsta nivån förväntas betalas av medlemmarna redan senast 2018 men
det är viktigt för Kommuninvest med en tidigare inbetalning än så. Därav
föreslås att redan 2015 betala in 12 894 064 kr för att uppnå den högsta
nivån för Mjölby kommun. Utbetalningen påverkar inte kommunens resultat. Återbäring och insatsränta kan årligen intäktsföras i kommunen (kommunkoncernen) med start redan 2016. Detta påverkar kommunens resultat
positivt.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
att Mjölby kommun ska uppnå högsta stadgemässiga insatsnivå hos Kommuninvest ekonomisk förening genom att senast 2015-10-31 sända in
ifylld svarsblankett, samt
att senast 2015-12-31 till Kommuninvest betala in 12 894 064 kronor som
insats, samt
att insatsen finansieras genom upptagande av lån.
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