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Kommuninvest Ekonomisk förening
Medlemmarna

Underlag inför medlemssamråd januari 2021
Som har framgått av vårt utskick och anmälan genomförs 2021 års medlemssamråd
digitalt vid nio olika tillfällen under perioden 12 till 28 januari. När detta skrivs har vi
en bra bit över 300 anmälda till medlemssamråden.
Medlemssamråden arrangeras i det digitala verktyget Zoom. Inloggningslänken
till varje samråd skickas ca en vecka i förväg. Den finns i samma e-mail som detta
underlag och även i en separat kalenderinbjudan.
Om du stöter på tekniska problem av något slag – hör då gärna av dig till oss på
event@kommuninvest.se.
Program
Programmet i år liknar till stor del de upplägg vi brukar ha, även om vi i år inte planerar
någon förändring av våra stadgar.
13.00 – 13.05
13.05 – 13.20
13.20 – 14.00
14.00 – 14.10
14.10 – 14.50
14.50 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.30

Välkomna
Kommuninvest och året som gått
Kommunsektorns ekonomiska situation
Paus
Kommuninvests produkter och tjänster
Paus
Principiella ärenden och stämmoärenden
Sammanfattning

Som vanligt kommer vi att inleda med en beskrivning av året som gått, vårt resultat och
viktiga händelser under året, t.ex. pågående kapitalisering av Kommuninvest och
regeringens förslag till riskskatt.
Vidare ger vi vår bedömning av kommunsektorns ekonomiska utveckling utifrån de
generella kraven på god hushållning, balanskrav m.m., men också utifrån vår egen
riskmodell.
I år har vi därutöver tre frågor som vi särskilt vill informera om – Kommuninvest
produkter och tjänster samt framtida hantering av ränta på insatskapital och återbäring.
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Därutöver vill vi efterhöra medlemmarnas syn på förutsättningarna för delar av
Valberedningens i föreningen arbete.
Kommuninvests produkter och tjänster
Vid medlemssamråden 2019 informerade Kommuninvest om det utvecklingsarbete vi
bedrivit för att kunna erbjuda er som medlemmar och kunder bästa möjliga service. Nu
återkommer vi till er med en redovisning av vad som gjorts, dvs. vilka produkter och
tjänster vi utvecklat, men också vilka produkter vi valt att inte gå vidare med.
Eftersom vårt utbud av produkter och tjänster ska styras utifrån medlemmarnas behov
så kommer vi även att resonera och diskutera inriktningen av det framtida arbetet med
att ta fram relevanta produkter och tjänster till er.
Ränta på insatskapital och återbäring
Vid medlemssamråden 2019 så diskuterades Kommuninvest prissättning och utifrån
diskussionen förändrades vår prissättning under våren 2019. Innebörden är den att
Kommuninvest tar ut ”rätt pris från början”, dvs. en prissättning utan onödigt höga
marginaler för bl.a. marknadsvärdesförändringar. Eftersom marknadsvärdesförändringar
i väsentlig utsträckning kan påverka Kommuninvests resultat så bedömer vi det lämpligt
att nu föra en diskussion med medlemmarna om principerna för ränta på insatskapital
och återbäring.
Under de senaste åren har Kommuninvest kunnat ge medlemmarna god avkastning på
insatt kapital och återbäring baserat på lånestockens storlek hos respektive medlem.
Räntan på insatt kapital har varierat mellan 1,5 till 2,0 procent de senaste fem åren.
Detta i en räntemiljö där flertalet banker och finansiella institut inte har lämnat någon
ränta alls.
Grunden för Kommuninvest utdelning till medlemmarna är att kreditmarknadsbolaget
lämnar ett koncernbidrag till ägaren Kommuninvest Ekonomisk förening. I de fall
förutsättningarna för att kunna lämna ett koncernbidrag påverkas negativt av de
lagstadgade kraven på att innefatta marknadsvärdesförändringar i resultaten, så måste
föreningen och bolaget ha en gemensam uppfattning hur vi hanterar en sådan situation,
framför allt med avseende på utdelningen till medlemmarna av ränta på insatt kapital
och återbäring. Vi kommer vid medlemsamråden föreslå principer för hur en sådan
hanteras bör ske.
Valberedningens arbete
I den ekonomiska föreningens stadgar och i Valberedningens i föreningen arbetsordning
framgår vilka krav som ska ställas på ledamöter i föreningsstyrelsen, t.ex. kring kravet
på att ledamot och suppleant måste inneha ett förtroendeuppdrag hos någon medlem.
Det finns även tillkommande krav på ordförande och vice ordförande, vilka anger att
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ordföranden ska komma från det eller något av de partier som innehar regeringsmakten
och vice ordföranden ska komma från det största oppositionspartiet.
Valberedningen har fört en första diskussion i frågan och vill efterhöra medlemmarnas
syn på frågan om Valberedningen bör ges ökad flexibilitet i frågan om val av
ordförande och vice ordförande, så att nuvarande koppling till regeringen och största
oppositionsparti bör tas bort eller om nuvarande ordning bör bibehållas. Det finns enligt
Valberedningen både för- och nackdelar med nuvarande lösning, men också med
alternativa lösningar.
Det bör redan här framhållas att ingen ändring av stadgar eller arbetsordning planeras
inför föreningsstämman 2021. Beroende på medlemmarnas uppfattningar i frågan kan
det bli aktuellt med förändringar till föreningsstämman 2022.
Varmt välkommen!
Ulf Bengtsson
Föreningsstyrelsens sekreterare

