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Styrelsens yttrande över motion om valsamverkan 

Motionären föreslår att Riksbyggen ska utreda hur Intresseföreningarna som 
ägarrepresentanter ska ges möjlighet att kunna se, innan valsamverkan ska lämnas in, 
om hur eventuell valsamverkan påverkar ombudsfördelningen till Riksbyggens 
fullmäktige. 
 
I stadgarna för Riksbyggen ekonomisk förening, i § 13, regleras fördelningen av 
fullmäktigeplatser. Där står följande vad gäller fördelning av mandat och 
valsamverkan: 
Platserna som fullmäktige och ett lika antal personliga ersättare fördelas som fasta 
och rörliga mandat på följande sätt:  
Riksorganisationer, intresseföreningar och lokalföreningar som innehar lägst 0,5 
procent av andelskapitalet erhåller ett fast mandat. 
Resterande mandat upp till fullt antal fördelas som rörliga mandat på andelsägarna 
enligt den jämkade uddatalsmetoden. 
Riksorganisationer, intresseföreningar och lokalföreningar kan samverka i s.k. 
valkooperationer vid fördelningen av mandat. Sådan samverkan skall årligen beslutas 
av respektive organisation och meddelas styrelsen senast vid räkenskapsårets utgång. 
Inom en sådan samverkan tillfaller mandaten de samverkande efter deras inbördes 
storlek i andelsinnehav om inte berörda kommer överens om annan fördelning. 
 
Fördelningen av fullmäktigeplatser och ersättare görs av revisorerna för 
tolvmånadersperioden fr.o.m. maj t.o.m. april med utgångspunkt från innehavet av 
andelskapital vid utgången av kalenderåret före periodens början. Medlemmarna 
meddelas härom skriftligen av föreningen senast 1 februari. 
Vid lika röstetal eller jämförelsetal utses ombud genom lottning. 
Medlemmar som tilldelats fullmäktigemandat skall senast den 15 april till styrelsen 
lämna skriftligt besked om vilka personer som utsetts till fullmäktige och ersättare. 
 
Det innebär att även om man på förhand kan se ungefär hur många andelar som krävs 
för att uppnå ett grundmandat till fullmäktige så går det inte att fastställa exakt antal 
andelar förrän föregående års andelsköp är summerade och vi kan se det totala 
andelskapitalet och då kan räkna ut hur mycket 0,5 procent av andelskapitalet är.  
 
När det gäller de rörliga mandaten så är det förutom antalet andelar för respektive 
förening dessutom så att fördelningen påverkas av hur många som väljer att 
valsamverka, både för att uppnå grundmandat och rörliga mandat. Hur många och 
vilka som väljer att valsamverka vet vi inte förrän anmälningstiden för valsamverkan 
gått ut vid räkenskapsårets utgång och slutligen godkänts när mandaten fördelats av 
revisorerna vilket ska vara klart och kommunicerat senast den 1 februari. 
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Styrelsen anser att det gällande systemet för fördelning av mandat till fullmäktige 
genom dels grundmandat med procent av andelskapitalet som utgång och dels rörliga 
mandat som fördelas genom den jämkade uddatalsmetoden och att man genom 
valsamverkan kan uppnå både grundmandat och rörliga mandat är ett rättvist system 
och som säkerställer att så många som möjligt av ägarna har en möjlighet till 
representation på fullmäktige.	
	
Vi ser dock med nuvarande system ingen möjlighet till att på förhand kunna förutse 
varken totala antalet andelar eller vilka som kommer att valsamverka.  
 
 
Styrelsen föreslår fullmäktige besluta 
 
att avslå motionen   
 
 
 
 
 
 
 


