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Underlag inför medlemssamråd 18 januari till       
3 februari 2022  
 
Som har framgått av våra tidigare utskick och anmälan genomförs 2022 års 
medlemssamråd digitalt vid sex olika tillfällen under perioden 18 januari till 3 februari 
2022. När detta skrivs har vi sammanlagt 287 antal anmälda till medlemssamråden. Om 
du inte är anmäld till medlemssamråden så kan du göra det här: 
www.kommuninvest.se/samrad 
Medlemssamråden arrangeras i det digitala verktyget Zoom. En kalenderinbjudan 
med inloggningslänk skickas ut ungefär en vecka före varje samråd. 
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 vid medlemssamråden. 
 
13.00 – 13.05 Välkomna 
13.05 – 13.50  Kommuninvest och året som gått inklusive information och 

diskussion om riskskatten 
13.50 – 14.05 Paus 
14.05 – 14.30 Hållbarhet i Kommuninvests affärer 
14.30 – 15.00 Kommunsektorns ekonomiska situation   
15.00 – 15.05 Paus 
15.05 – 15.20  Stämmoärenden samt planeringen inför stämman samt 

övriga frågor under 2022 
15.20 – 15.30 Sammanfattning och avslutning  
 
Som vanligt kommer vi att inleda medlemssamråden med en beskrivning av året som 
gått, vårt ekonomiska resultat och viktiga händelser under året. Vi kommer också ge  
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vår bedömning av kommunsektorns ekonomiska situation och utveckling utifrån de 
generella kraven på god ekonomisk hushållning, balanskrav m.m., men också utifrån 
Kommuninvests egna riskmodell. 
I år har vi därutöver tre frågor som vi särskilt vill informera er medlemmar om. 

1. Riskskatten 
2. Kommuninvests hållbarhetsarbete 
3. Förutsättningarna för delar av Valberedningens i föreningen arbete. 

 
Riskskatten 
Riksdagen beslutade i december 2021 att införa en riskskatt för banker och andra 
kreditinstitut. Beslutet innebär att Kommuninvest omfattas av riskskatten och att vi 
åläggs att betala riskskatt 2022. Vår nuvarande bedömning är att skatten för 
Kommuninvest kommer att uppgå till ca 255 miljoner kronor för 2022. 
 
Riksdagens beslut kombineras med flera skarpt formulerade tillkännagivanden, varav 
två direkt är kopplade till kommunal finansiell samverkan genom Kommuninvest. 
 

1. Riksdagen anser att regeringen senast 1 oktober 2022 ska återkomma med ett 
förslag som innebär att kommunal samverkan genom Kommuninvest inte längre 
omfattas av skatten från 1 januari 2023. 

 
2. Riksdagen anser även att regeringen snarast ska återkomma med ett förslag om 

att kompensera kommunsektorn för de extrakostnader som riskskatten har för  
kommunal samverkan genom Kommuninvest. 

 
Hur kommer Kommuninvest hantera riskskatten efter riksdagens beslut?   
• Kommuninvest förväntar sig att regeringen kommer att leverera på riksdagens 

tillkännagivanden. Det innebär att kommunal samverkan inte längre kommer att 
omfattas av skatten från 1 januari 2023 och att kommunsektorn under 2022 kommer 
att kompenseras för de extrakostnader som skatten för med sig.  

 
• Kommuninvest räknar med att för 2022 behöva betala ca 255 miljoner kronor i 

riskskatt. Den exakta summan kommer att fastställas under januari 2022. Eftersom 
Kommuninvest drivs utan vinstsyfte kommer kostnaden för skatten i slutändan att 
belasta ägarna – 294 kommuner och regioner.  

 
• För 2022 är Kommuninvests inriktning att skatten i så liten utsträckning som möjligt 

ska täckas genom höjda räntor. Prioriteringen är att säkra låga räntor för 
kommunsektorns finansiering av välfärdsinvesteringar. Fokus kommer i första hand 
och primärt ligga på besparingar och effektiviseringar i verksamheten samt på 
stramare villkor inom ramen för den ekonomiska föreningen. Den ränta som 
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kommer att betalas på medlemmarnas insatskapital kommer sannolikt att behöva 
sänkas vid fastställandet av räntan för 2022, dvs. vid föreningsstämman 2023. 

 
• Kommuninvest kommer att fullfölja kapitaliseringsplanen för 2021–2024, vilket ger 

oss mycket goda förutsättningar att hantera riskskatten utifrån en stark finansiell 
situation. 

 
• Kommuninvest kommer att följa regeringens arbete mycket noga och bidrar gärna 

med konstruktiva inspel och insatser för att säkerställa att välfungerande lösningar i 
enlighet med riksdagens tillkännagivande tas fram.    

 
Kommuninvests hållbarhetsarbete 
Kommuninvest har sedan 2015 arbetet intensivt med hållbarhetsfrågorna, såväl internt 
som gentemot er medlemmar. 
 
Vi har erbjudit medlemmarna Gröna lån. Vid årsskiftet 2021/22 är den gröna 
låneandelen ca 13 procent och över 180 av våra medlemmar har Gröna lån. Ett viktigt 
utredningsarbete pågår för närvarande – med koppling till de regulatoriska processerna 
inom EU – rörande anpassning av de Gröna lånen, med mål att landa i beslut under 
2022.  
 
Under 2021 lanserade Kommuninvest ytterligare en hållbarhetsprodukt - Lån för Social 
Hållbarhet. Produkten är framtagen för att vi ser en tilltagande efterfrågan på 
finansiering av fysiska investeringar, i kontexten av en social satsning, som främjar det 
sociala hållbarhetsarbetet. 
 
Vi kommer vid medlemssamråden att informera mer i detalj kring ovanstående delar av 
vårt hållbarhetsarbete. 
 
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 för 
att kunna bli vald som ledamot eller suppleant till styrelsen.  
 
Det finns även ytterligare krav på ordförande och vice ordförande, vilka anger att 
ordföranden ska komma från det eller något av de partier som innehar regeringsmakten 
och vice ordföranden ska komma från det största oppositionspartiet. 
 
Vid föregående års medlemssamråd togs frågan upp en första gång för att efterhöra 
medlemmarnas synpunkter på en eventuell förändring av arbetsordningen så att 
Valberedningen ges en ökad flexibilitet i frågan om val av ordförande och vice 
ordförande.  
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Efter de synpunkter som då framkom så är Valberedningens bedömning att nuvarande 
koppling till ordförandens partitillhörighet bör kvarstå, dvs. att ordföranden bör komma 
från det eller något av de partier som innehar regeringsmakten. Det ger goda 
förutsättningar för en dialog med regeringen i för Kommuninvest angelägna frågor. 
 
Valberedningen gör vidare bedömningen att det är lämpligt att kraven på vice 
ordföranden ska en liknande formulering, dvs. att vice ordföranden ska komma från det 
eller något av de partier som är i opposition, men att det inte med nödvändighet måste 
vara en representant från det största oppositionspartiet. 
 
Det bör framhållas att ovanstående förslag inte innebär en ändring av stadgarna vid 
föreningsstämman 2022. Beroende på medlemmarnas uppfattningar i frågan kan det bli 
aktuellt med förändringar av arbetsordningen för Valberedningen i föreningen vid 
föreningsstämman 2022. 
 
 
Varmt välkommen till årets medlemssamråd! 
 
 
Ulf Bengtsson 
Föreningsstyrelsens sekreterare 
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