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Remissvar på betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en
sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
JAK Medlemsbank har drygt 38 000 medlemmar över hela Sverige, majoriteten återfinns på
landsbygden och särskilt i glesbygdsområden i Dalarna, Hälsingland och delar av Norrland.
Vi bedriver räntekritisk verksamhet med inriktning på en hållbar ekonomi. Lånekostnader
och avgifter anpassas efter självkostnadsprincipen och vårt unika lånesystem går ut på att
låntagaren sparar samma belopp som har lånats.
Sammanfattning
Vi har som utomstående intressent tagit del av rubricerade utredning och särskilt kap 2.3.1
Tillgång till finansiellt kapital (sid 75). Vi instämmer med utredningens slutsats att banker
är den viktigaste finansieringsformen för småföretag och att företag på landsbygden är
särskilt beroende av banklån. Vi anser att utredningen saknar den lilla bankens perspektiv
och möjlighet att verka på landsbygden. Särskilt med tanke på betydelsen av mindre banker
som en viktig del av finansieringen för små och nystartade företag på landsbygden.
Ett flexiblare system efterfrågas
Finansinspektionens krav på regelefterlevnad och kapitaltäckning har ökat rejält de senaste
åren och slår mycket hårt mot mindre bankers verksamhet (JAK Medlemsbank, Ekobanken
och Sparbankerna).
Förutom de orimliga kraven på småbankernas resultat, håller högre kapitalkrav tillbaka
tillväxt och jobbskapande vilket får starkast effekter på landsbygden.
Reglerna är anpassade efter storbankernas globala verksamheter och skapades för att
förhindra ohejdad spekulation och för att undvika finanskriser. Småbanksrörelsen har sällan
orsakat någon finanskris och inte heller kostat några skattepengar i räddningspaket. De flesta
sköter sig och ger tillgång till finansiellt kapital i områden som inte alltid är attraktiva för
storfinansen. Småbanker presterar därmed samhällsnytta.
Vi anser därför att:
- det finns ett stort behov av lättnader i regelefterlevnad och kapitalkrav för småbanker
- när det gäller kapitalkrav är ett förslag att inte räkna koncentrationsrisken per land utan
även per geografisk fördelning i Sverige
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