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Förfrågan från Kommuninvest om särskild
medlemsinsats år 2015
Kommuninvest har ställt en förfrågan till Ale kommun huruvida intresse finns att utnyttja den
nya möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Föreningsstämman fastställde 2015-0416 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening där det bland annat tillkommit
möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera insatser
för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. 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. 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 skulle betalas. 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
återbäringen och insatsränta blir lägre och lägre, för att till sist bortfalla. Ale kommuns
uppgifter om insatskapital framgår i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. För närvarande uppskattas
Ale kommuns insatskapital till 415,36 kr per invånare vilket klart överstiger miniminivån på
200 kr per invånare. Den beslutade högstanivån är 900 kr per invånare och innebär att Ale
kommun ska betala in ytterligare 13 775 tkr. För att uppnå de två mellanliggande nivåerna ,
50% respektive 75% av högsta nivån krävs inbetalningar på 985 tkr alternativt 7 380 tkr.
Medlemmarnas önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast 2015-10-30 för att extra
inbetalning ska kunna ske i år. Samtliga inbetalningar måste ha skett före 2015 års utgång för
att få beaktas när 2016 års ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala in
en ny årlig insats baserad på insatsräntan/återbäringen eller inte. Föreningen kan inte i förväg
utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att bli under kommande år. Nivån bestäms i
efterhand på föreningsstämman. Föreningen eftersträvar dock att kompensera medlemmarna
med en rimlig ränta på det kapital som belöper på var och en av dem.
Anmälan är bindande och sker på ett särskilt formulär, enligt bilaga 2 i tjänsteutlåtandet.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-06-09
Förfrågan från Kommuninvest

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun till
Kommuninvest ska erlägga en särskild insats till högsta nivån motsvarande 900 kronor per
invånare, vilket beräknas till ett insatsbelopp på 13 774 972 kr.

Justerandes sign.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun till
Kommuninvest ska erlägga en särskild insats till högsta nivån motsvarande 900 kronor per
invånare, vilket beräknas till ett insatsbelopp på 13 774 972 kr.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
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