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Underlag inför medlemssamråd 17 januari till       
2 februari 2023  
 
Som har framgått av våra tidigare utskick och anmälan genomförs 2023 års 
medlemssamråd fysiskt vid fyra tillfällen och digitalt vid fyra tillfällen under perioden 
17 januari till 2 februari 2023. När detta skrivs har vi sammanlagt uppåt 300 anmälda 
till medlemssamråden. Om du ännu inte är anmäld till medlemssamråden så kan du göra 
det här: 
www.kommuninvest.se/samrad 
 
De fysiska medlemssamråden arrangeras i Göteborg, Lund, Umeå och Stockholm. 
De är planerade att vara längre än de digitala mötena med fördjupningar om 
verksamheten som riktas till medlemmar och kunder.  
De digitala medlemssamråden arrangeras i det digitala verktyget Zoom. En 
kalenderinbjudan med inloggningslänk skickas ut några dagar före varje digitalt 
samråd. 
Om du stöter på tekniska problem under de digitala mötena – hör då gärna av dig till oss 
på event@kommuninvest.se.  

 
Program 
Programmen för medlemssamråden skiljer sig något åt mellan de fysiska och digtala 
möten. 
Program för de fysiska mötena 
12.00 – 13.00 Gemensam lunch 
13.00 – 13.05 Välkomna! 
13.05 – 13.50  Kommuninvest och året som gått, kapitalkrav, riskskatt m.m. 
13.50 – 14.00 Paus 
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14.00 – 14.45 Fördjupning: Kommuninvests marknadssituation, 
kapitalisering samt lagar och regeler som styr 
Kommuninvest 

14.45 – 14.50 Paus 
14.50 – 15.30 Kommunsektorns ekonomiska situation samt 

Kommuninvests riskvärdering   
14.30 – 14.40  Stämmoärenden samt planeringen inför stämman samt 

övriga frågor under 2023 
14.40 – 14.45 Sammanfattning och avslutning  
 

Program för de digitala mötena 
13.00 – 13.05 Välkomna! 
13.05 – 13.50  Kommuninvest och året som gått, kapitalkrav, riskskatt m.m. 
13.50 – 14.00 Paus 
14.00 – 14.30 Kommunsektorns ekonomiska situation samt 

Kommuninvests riskvärdering   
14.30 – 14.40  Stämmoärenden samt planeringen inför stämman samt 

övriga frågor under 2023 
14.40 – 14.45 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  
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. 
 
Varmt välkommen till årets medlemssamråd! 
 
 
Ulf Bengtsson 
Föreningsstyrelsens sekreterare 
 
 
 


