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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Hans Asplund

2020-11-10

Dnr KS 2020-576

Kommunstyrelsen

Inbetalning av ökad medlemsinsats till Kommuninvest
ekonomisk förening, beslut
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Ny medlemsinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening godkänns.
Ärende
Kommuninvest har på senaste föreningsstämma beslutat att höja
medlemsinsatsen i Kommuninvests ekonomiska förening från 900 kr per
kommuninnevånare till 1300 kr per kommuninnevånare under en
fyraårsperiod.
Nuvarande insats i Kommuninvest ekonomiska förening uppgår till
128 388 240 kronor. Med denna förändring innebär det att medlemsinsatsen
ökar med 57 061 440 kronor och blir då 185 449 680 kronor.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Årliga inbetalningar redovisas enligt tabellen nedan:

Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att medlemskapitalet i
Kommuninvest ska utgöra en placering i den långsiktiga placeringsportföljen.
Det ökade insatskapitalet föreslås därför tas från den långsiktiga
placeringsportföljen, se nedan under finansiering. Likviditet finns för att öka
insatsen och inga försäljningar av värdepapper behöver göras.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning
till kommunfullmäktige tillstyrka förslag att Linköpings kommun, under en
fyraårsperiod, ökar medlemsinsatsen i Kommuninvest ekonomisk förening med
57 061 440 kr.
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Bakgrund
Kommuninvest är en frivillig medlemsägd organisation och Kommunsektorns
största kreditgivare. För närvarande ägs organisationen av 292 kommuner och
regioner.
Linköpings kommun är sedan 2017 medlem i Kommuninvest. Huvudsyftet
med medlemskapet är att erbjuda koncernbolagen en kostnadsbesparande
finansieringskälla Koncernbolagen kan låna hos Kommuninvest med borgen
från Linköpings kommun.
Sedan 2017 har koncernbolagen och kommunen gjort lånetransaktioner för
totalt 10 795 mnkr med Kommuninvest. Kommunen har hittills lånat 100
mnkr, finansiering simhall.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering
Medlemsavgiften finansieras genom att avgiften utgör en placering i den
långsiktiga placeringsportföljen. Placeringsportföljen får löpande tillskott av
likviditet genom erhållna räntor, utdelningar, rabatter och obligationsförfall.
Inga försäljningar av värdepapper behöver görs för att finansiera
medlemsavgiften. Inbetalning av avgiften påverkar inte kommunens likviditet.
Resultatpåverkan
Avgiften bokförs som en tillgång i kommunens balansräkning och belastar
därför inte kommunens resultat. Ränta och återbäring på medlemsavgiften har
hittills gett en god avkastning jämför med räntebärande placeringar
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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