
MOTION till HSB Malmö Ek.för. ordinarie årsstämma 2009

Undertecknad medlem i HSB Malmö - bospargruppen - får

härmed lämna nedanstående motion att behandlas vid

årsstämman.

Bakgrund

Enligt ändamålsparagrafen i HSB Malmös stadgar skall föreningen främja
bosparandet i av HSB:s Riksförbund anvisat sparsystem. För närvarande finns
bland HSB Malmös medlemmar cirka 6000 bosparare.

Vid kontroll i årsredovisningen för HSB Projektpartner AB, som administrerar
bosparandet, framgår att vid 2007 års utgång fanns i hela landet cirka 103.000
bosparare med ett sammanlagt sparbelopp om 2,161,2 MKR.

Bosparandet sker i Swedbank. Avtalet mellan HSB-rörelsen (Förbundet eller
Förbundet närstående företag) är hemligt vilket medför att närmare analys
kring de penningströmmar som sker av bospararnas pengar, genom lån från
Swedbank till HSB Projektpartner och därifrån vidare till företag inom HSB
rörelsen, är omöjlig för utomstående. Vid en översiktlig analys av
årsredovisningen för HSB Projektpartner finns dock anledning till antagandet
att detta bolags långfristiga upplåning till väsentlig del kan hänföras till
kopplingen med bospararnas inlåning till Swedbank.

Räntan på traditionellt bosparkonto är när denna motion skrivs 1%. För de
flesta bosparare är inlåningen av långfrisig karaktär. Särskilt gäller detta när
släktingar börjar bospara åt barn eller barnbarn vid tidig ålder. Möjlighet till
bättre räntevillkor finns vid bindning av kapitalet. Även en till synes marginell
ränteskilInad kan under en lång sparperiod innebära för den enskilde
bospararen ett stort belopp

Vid olika sammankomster med bosparfullmäktige eller andra sammankomster
där bosparangelägenheter diskuteras kommer ofta frågan om räntan på
bosparande upp. Därvid konstateras att denna i jämförelse med annat
sparande upplevs som alltför låg. I sammanhanget är det dock värt att notera
att räntevillkoren på senare tid har förbättrats. Vid jämförelse med vissa andra



bankers villkor för långsiktigt sparande föreligger trots senare tiders
förbättringar alltför stora avvikelser, i synnerhet vid jämförelse med vad de
räntevillkor de s.k. nischbankerna erbjuder.

Enligt min mening skulle det vara lämpligt med konkurrensutsättning på detta
område, särskilt mot bakgrund av de stora belopp som det här rör sig om, sett
över hela HSB-rörelsen.

Yrkande

Jag yrkar,

att stämman ger HSB Malmös styrelse i uppdrag att på lämplig nivå inom HSB:s
Riksförbund verka för att bospararna ges möjlighet att bospara, förutom i
Swedbank, även hos annat bankinstitut där statlig insättargaranti finns samt att
räntevillkoren för långsiktigt bosparande i Swedbank förbättras ytterligare.
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