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Då var det dags igen. Årets förenings-
stämma avslutar verksamhetsåret 2009. 
Ett framgångsrikt år med 25 nya medlem-
mar och en utlåning som fortsätter att öka 
kraftigt. Stämman har som alltid förbe-
retts genom medlemssamråden. Förenings-
styrelsens arbetsutskott och bolagets  
ledande tjänstemän har besökt 20 platser 
under januari och februari. Där har vi 
mött fler än 400 deltagare som represen-
terade drygt 200 medlemmar. 

Viktigt och positivt att så många kom 
då den viktigaste frågeställningen var 
kapitalisering av Kommuninvest. Mitt 
intryck av mötena är enbart goda, det 
finns stor förståelse för behovet av ett 
ökat kapital i Kommuninvest. Finans-
krisens värsta dagar visade med all tyd-
lighet behovet och kommande regelför-
ändringar kräver högre kapital. När 
dessutom placerare ställer krav på kapi-
talisering av bolag som Kommuninvest 
finns det bara en väg. 

Men den kanske viktigaste frågeställ-
ningen som direkt eller indirekt var i  
allas tankar är den höga vinst som Kom-
muninvest har haft under 2009. En vinst 
som i huvudsak beror på ökade margi-
naler mellan upp- och utlåning. Alla var 
naturligtvis glada för att det går bra men 
skall inte vinsterna av samarbetet hamna 
hos ägarna och inte i bolaget?

 Att vara en Kommungäld innebär 
låga marginaler och skälet till att vi arbe-
tat med betydligt högre marginaler än 
tidigare är kopplat till frågan om kapita-
lisering av Kommuninvest. Signalen  
har varit tydlig från ägarna. Förenings-
styrelsens ståndpunkt är att ta ut det 

Kapitaliseringen  
i fokus
som går i marginalpåslag så länge som 
beslut om kapitalförstärkning saknas. 

Det innebär också att med det förslag 
som ligger kommer marginalerna att 
sänkas så snart som beslut har fattats i 
alla medlemmars fullmäktigeförsamling-
ar. Beroende på hur fort processen löper 
på blir det någon gång mellan slutet av 
juni och mitten av oktober.  

Vän av ordningen ställer sig frågan 
vad är då en acceptabel marginal och 
vinst för Kommuninvest? Min bedöm-
ning är att sett över tid behöver Kommun-
invest en marginal på ca 0,3 % för att 
dels täcka bolagets förvaltningskostna-
der på 0,08 % och dels kapitalisera Kom-
muninvest vidare för att kunna möta 
framtida utlåningsbehov, med bibehål-
len kapitaliseringskvot.

Vad innebär detta i kronor?  Bara som 
jämförelse, i dag (slutet av februari) är 
upplåningskostnaden på den allra kor-
taste utlåningen, KI ränta, ca 0,8 %. Vår 
finansieringskostnad av dessa ca 50 mil-
jarder ligger på 0,2–0,3 %. Med andra 
ord en sänkning från KI-räntans idag 
0,8% ner till 0,5–0,6 % är den väg vi ser 
framför oss. Men som sagt, det förutsät-
ter en framgångsrik hantering av försla-
get som nu ligger.

Kommuninvest är och skall förbli en 
Kommungäld och som sådan arbeta med 
medlemmarnas bästa för ögonen. Vi 
måste dock ha förståelse för att från tid 
till annan behöver vi anpassa vårt ar-
betssätt så att vi även på lång sikt bygger 
värden i samarbetet. 

Nog om detta, något som jag för öv-
rigt hoppas kunna säga om denna vinter 

2009 i sAmmAnFATTning   

• Kommuninvest ökade med 25 nya  
    kommuner till totalt 248 medlemmar. 

• Utlåningen ökade med 18 procent och        
   uppgick vid årets slut till 123,6 mdkr. 

• Balansomslutningen ökade med  
   28 procent  till 183,0 mdkr. 

• Årets resultat uppgick till 66,5 mkr.

när vi träffas på stämman, låt oss nu nju-
ta och glädjas åt verksamhetsåret 2009.

Förhoppningsvis blir föreningsstäm-
man en manifestation av kraften i att ar-
beta tillsammans.  I en tid då ytlighet och 
höghastighetstänkande har en obehaglig 
tendens att armbåga sig fram längst fram 
på scenen, känns det extra viktigt med 
en stabil idéburen verksamhet. Hoppas 
att du är lika stolt över vår Kommun-
gäldsidé som jag är. Välkommen till 
stämman den 25 mars.

TomAs WERngREn

Verkställande direktör
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Margreth Johnsson, ledamot i arbetsut-
skottet i Kommuninvests föreningssty-
relse är också kommunalråd i Trollhättans 
kommun. Besöker man kommunens webb-
plats möts man av en stor rubrik som 
lyder ”Je öpp”. Underrubriken ger oss 
förklaringen med kommentaren: ”Det 
finns vissa saker som vi i Trollhättan har 
svårt att stava till”. Denna inställning 
kopplad till den tuffa situationen för Saab 
Automobile genomsyrade Margreths väl-
komsthälsning till medlemssamrådet. 
Hennes grundinställning är att det alltid 
finns möjligheter och att samverkan mel-
lan kommuner blir allt viktigare.

snABB volymuTvEcKling FöR 
KommuninvEsT 2009
Den sammanlagda utlåningen för 
Kommuninvest uppgick till mer än 120 
miljarder svenska kronor vid årsskiftet 
2009–2010 konstaterade en nöjd Tomas 
Werngren, vd för Kommuninvest. Utveck-
lingen har volymmässigt varit mycket po-
sitiv och motsvarar en 70-procentig ök-
ning jämfört med finanskrisens värsta 
svacka. Under dessa tuffa månader flyttades 
mer än 40 miljarder kronor från de tradi-
tionella bankerna till Kommuninvest.

Tomas Werngren betonade samtidigt 
att det inte är ett självändamål för Kom-
muninvest att ha så stor utlåning som 
möjligt. ”Kommuninvests syfte är att 
Sveriges kommuner och landsting ska få 
bästa möjliga villkor. Därför gläds jag 
om bankerna kommer tillbaka med bra 
lånelösningar.”

Werngren berättade att han tillsam-
mans med Kommuninvests vice vd Maria 
Viimne har träffat i princip alla bankled-
ningar. Alla vill låna ut till kommuner 
även i fortsättningen – men enbart kort 
utlåning. Bankerna anser att kommuner-
na är kreditvärdiga. Det var inte där pro-
blemet låg när bankerna lämnade stora 

Frågan om att förstärka 
det egna kapitalet fick  
positivt gensvar på årets 
medlemssamråd
Det tidigare besöksrekordet från 2009 har nu ersatts av ett nytt. Fler 
än 400 besökare har deltagit i 2010 års samråd. ”Mest glädjande är 
att så många av Kommuninvests medlemskommuner var represente-
rade”, kommenterar Göran Mattsson. Han är sekreterare i förenings-
styrelsen och en av personerna bakom årets arrangemang.

Drygt 80 procent av Kommuninvests medlemskommuner och 
landsting har haft en representant på någon av de 21 orter runt om i 
Sverige där medlemssamrådet arrangerats. 

Dialog var med på ett synnerligen välbesökt medlemssamråd i 
Göteborg.

På plats i Göteborg. Göran Mattsson, Margreth Johnsson och Tomas Werngren.
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delar av kommunsektorn. Problemet låg 
i bankernas egen svaga likviditet.

Just nu hanterar Kommuninvest mer 
än hälften av medlemmarnas låneskuld. 
Ett mål för 2012 är att Kommuninvests 
utlåning ska motsvara hälften av hela 
sektorns låneskuld.

Förutsättningarna för ett fortsatt för-
troende för Kommuninvest som kredit-
givare finns. I den kundundersökning 
som det oberoende undersökningsföre-
taget Investigo har gjort beträffande 
kundnöjdhet inom finansområdet har 
Kommuninvest placerat sig överst de två 
år man deltagit i undersökningen.

sTARKT RöRElsEREsulTAT
Kommuninvest kommer att göra ett myck-
et bra rörelseresultat för verksamhetsåret 
2009. Det står helt klart även om bokslu-
tet ännu inte fullt ut kan kommuniceras. 
Tomas Werngren bedömer resultatet till 
ungefär 382 miljoner kronor. Det är det 
ta operativa resultat som ligger till grund 
för den siffra som sedan kommer att redo-
visas i årsredovisningen. Beloppet kommer 
att bli lägre, eftersom man då tar hänsyn 
till förändringar i marknadsvärden.

”Kommuninvest bedriver en icke-
vinstmaximerande verksamhet, utan en-
skilt vinstintresse. Syftet är inte att ha 
höga marginaler för att skapa ett stort 
överskott. Men föreningsstyrelsens syn 
är att det goda resultat vi har just nu är 
en del av arbetet för att stärka det egna 
kapitalet. Den goda resultatutvecklingen 
förklaras av ökade utlåningsvolymer, 
ökade marginaler, återköp av emitterade 
värdepapper samt försäljning av finan-
siella instrument.” Som förtroendevald 
betonade Margreth Johnsson att Kom-
muninvests resultat kommer ägarna – 
och ingen annan – tillgodo.

Tomas Werngren bedömer att resul-
tatutvecklingen de närmat tre åren kom-
mer att vara fortsatt positiv även om 
man inte kommer att nå upp till 2009 
års resultat. Just nu rider man på en 
framgångsvåg som enligt Tomas 
Werngren beror på det starka förtroende 
verksamheten har på finansmarknaden 
och bland medlemmarna. ”Kommun-
invest tar i nuläge hem 90 procent av alla 
offerter man lämnar” berättar Tomas 
Werngren.

PosiTiv mEDlEmsuTvEcKling
Kommuninvests medlemsutveckling har 
varit mäktig. Efter den blygsamma starten 
1986 med elva medlemmar är i dag 83 % 
av Sveriges kommuner medlemmar. Följer 
utvecklingskurvan prognosen kommer 
samtliga Sveriges kommuner, landsting 
och regioner att vara medlemmar vid ut-
gången av år 2015.

Margreth Johnsson är förstås nöjd med 
utvecklingen och menar att de förtroen-
devalda i Kommuninvest har en viktig 
uppgift framför sig att påverka politiska 
företrädare för de kommuner och lands-
ting som ännu inte är medlemmar.

Bilden visar vilka kommuner som i dag är medlemmar 
i Kommuninvest (blå färg) samt de kommuner som är 
på väg in (gul färg). De gulmarkerade kommunerna är 
Upplands Väsby, Salem, Falköping, Borås, Hylte och 
Borgholm.

Diagrammet visar medlemsutvecklingen sedan 1993, 
året då dörren öppnades för alla Sveriges kommuner 
och landsting att ansöka om medlemskap. Prognosen 
för de närmast kommande åren är fortsatt positiv.

uTvEcKlingEn På 
KAPiTAlmARKnADEn
En av de mest uppskattade programpunk-
terna på Kommuninvests medlemssamråd 
brukar vara utvecklingen på kapitalmark-
naden. Speciellt under finanskrisens kul-
men 2008–2009 var intresset synnerligen 
stort. Tomas Werngren stryker under att 

det är för tidigt att andas ut. Det finns en 
uppenbar risk för efterskalv när den enor-
ma stimulansen – i form av likviditet och 
låga räntor – av världens finansmarknader 
upphör. Bara i Sverige lånade staten och 
Riksbanken ut stora belopp till bankerna 
under finanskrisens kulmen. ”Hur kom-
mer situationen att landa när dessa peng-
ar måste tillbaka”, frågar Tomas Werngren 
åhörarna. Det är åtskilliga balansräkning-
ar i ett stort antal länder som måste rensas 
innan världens banksystem kan friskförkla-
ras. Samtidigt berömmer Tomas Werngren 
det politiska systemet som visade sig vara 
handlingskraftigt när det väl gällde. 
”Situationen var oerhört allvarlig. I hela 
världen köpte man i princip ingenting på 
tre veckor.”

KommuninvEsT lEvDE uPP Till  
RollEn som KommungälD
Tomas Werngren konstaterar att Kom-
muninvest levde upp till sin position som 
Kommungäld. ”Så fort det kom några 
droppar ur det finansiella systemet, så 
hamnade dessa hos Kommuninvest och 
liknande institutioner.”

Det faktum att kreditvärderingsföre-
tagen betraktar Kommuninvest som en 
Kommungäld ger våra medlemmar bätt-
re villkor för lånen. Här citerar Tomas 
Werngren en aktuell kreditanalys av 
Moody’s som berättar att Kommuninvest 
”acts as the local government debt office”.

Att Kommuninvest har blivit pen-
ningpolitisk motpart hos Riksbanken ut-
vecklar också den kommunala sektorns 
finansieringsmöjligheter. ”Det ger oss 
större möjligheter att agera kraftfullt i 
nästa kris” säger Tomas Werngren. 

vARning FöR AllTFöR  
KoRT FinAnsiERing
Tomas Werngren höjer ett varnande fing-
er när det gäller kommunernas upplåning 
med alltför korta kapitalbindningstider. 
Hälften av kommunernas finansiering görs 
med 90 dagars kapitalbindningstid eller 
kortare. En anledning är lockelsen av låga 
räntor. Men detta kan straffa sig.

Bilden visar att hälften av de svenska kommunernas 
finansiering görs med kort kapitalbindningstid (90 dagar 
eller ännu kortare).
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Tomas Werngren blir allvarlig och menar 
att i ett skräckscenario skulle kommuner-
nas korta finansiering kunna leda till att 
staten hamnar i knipa om de tvingas att 
rädda situationen åt kommuner som inte 
klarar av att hantera sin finansiella situa-
tion. ”Detta skulle kunna äventyra det 
kommunala självstyret”.

Med eftertryck slår han fast att inte 
ens den starka svenska staten är beredd 
att ta motsvarande refinansieringsrisk 
och redovisar Riksgäldens styrdokument 
för finansiering som bland annat tydligt 
slår fast en sund kapitalbindningstid. 
Det är viktigt att klargöra synen på kost-
nad i förhållande till risk och avvägning-
en mellan dem.

”Att ligga alltför kort är inte försvar-
bart. Det är ett ansvar för kommunerna 
att anpassa sin finansierings längd till det 
åtagande som finansieringen avser. Det 
finns kommuner som finansierar 50-års-
investeringar med 30-dagarslån” säger 
Tomas Werngren bekymrat.

Här ställer en av medlemssamrådens 
deltagare frågan om inte Kommuninvest 
borde införa regler som förhindrar med-
lemmarna att låna för kort. Men Tomas 
Werngren menar att Kommuninvest hell-
re vill ha en diskussion som ger insikt i 
stället för att ha tvingande bestämmelser. 
Dessutom finns det alltid konkurrerande 
aktörer som erbjuder lån med korta ka-
pitalbindningstider.

DEn gloBAlA EKonomin nåR  
FAsTARE mARK 2010, mEn …
Presentationen glider nu över till utsik-
terna för den globala ekonomin. Det är 
mycket som talar för att världsekonomin 
når fastare mark i år. I bästa fall blir det 
en normalisering och i värsta fall en åt-
stramning av staternas finansieringsvillkor. 
Den nuvarande krisen gör det uppenbart 
att världens finansmarknader är betydligt 
mer sammanlänkade än vad vi tidigare 
har trott. Några av lärdomarna är att pen-
ningpolitik och finansiell stabilitet hör 
ihop. Som en följd måste penningpoli-
tiska modeller utvecklas för att bättre 
fånga och analysera funktionen hos finan-
siella marknader. 

När det gäller de så kallade BRIC-
länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och 
China) menar Tomas Werngren att väl-
ståndet mellan dessa och de traditionella 
västländerna kommer att utjämnas. Själv 
hade han strax före medlemssamråden 
ett möte i Brasilien med landets central-
bank som egentligen inte hade berörts av 
den finanskris som slagit så hårt mot de 
flesta andra länder i världen.

En effekt av att stora delar av det  
finansiella systemet måste lämna den 
dopade ekonomi, som Tomas Werngren 

berört tidigare, är att det kommer att bli 
dyrare att låna pengar. ”Det fungerar 
konjunkturhämmande och det vet syste-
met om.” Men de ofattbart stora belopp 
som använts i dopningen måste återföras 
till dem som pumpat in pengarna. 
”Dessutom kommer regelförändringar 
att leda till ökade kapitalkrav och ökade 
likviditetskrav. Ingen kommer undan. 
Alla banker kommer att behöva öka det 
egna kapitalet” säger Tomas Werngren.

sE övER ER FinAnsPolicy
I sammanhanget passar Kommuninvest 
på att uppmana de samlade medlemmar-
na att se över sina finanspolicyer. Risker 
kring bland annat finansiering, likviditet 
och räntor bör ses över varje år.

Tre råd på vägen kring riskhantering 
är:
•  Anpassa finansieringsstrategin efter 

de egna resurserna.
•  Satsa på stabilitet och långsiktighet.
•  Sträva efter enkla och effektiva  

lösningar.

inTERnBAnK
De positiva effekterna för en kommun 
att ha en internbankslösning betonades. 

En internbank ger bättre totalöversikt, 
enklare administration, enhetligare risk-
hantering samt effektivare och fördelak-
tigare finansieringslösningar. Under hösten 
2009 genomförde Kommuninvest ett antal  
finansseminarier riktade till chefstjänste-
män som arbetar med ekonomi i kommu-
ner och landsting. Temat var räntemarknad 
och riskhantering. Internbankslösningar 
var ett av flera ämnen på dessa seminarier 
som ägnades stor uppmärksamhet.

änDRADE villKoR FöR KommunAlA 
BosTADsBolAg som DRAR nyTTA 
Av moDERKommunEns FöRmånligA 
lånEvillKoR Hos KommuninvEsT
Förslaget till lag om allmännyttiga kom-
munala bostadsaktiebolag bygger bland 
annat på att de kommunala bostadsbola-
gens verksamhet i grunden ska bedrivas 
affärsmässigt och att normala marknads-
mässiga avkastningskrav ska ställas på 
sådana företag. Innebörden av detta blir 
bland annat att de fördelar som de kom-
munala bostadsbolagen får tack vare mo-
derkommunens borgensförbindelse mås-
te återföras till kommunen.

Detta sker genom att kommunen tar 
ut en marknadsmässig avgift av det kom-
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munala bostadsbolaget. Utgångspunkten 
för denna avgift ska vara skillnaden mel-
lan den ränta det kommunala bostadsbo-
laget faktiskt betalar och en marknads-
mässig ränta. När den marknadsmässiga 
räntan fastställs är det rimligt att undan-
tag görs för den del av det kommunala 
bostadsbolaget som har ett allmännyttigt 
syfte. En modell som fungerar praktiskt 
behöver skapas när det gäller att bestäm-
ma avgiftens storlek. Kommuninvest 
kommer att hålla sina medlemmar upp-
daterade i denna fråga.

För de kommunala bolagen kan en 
marknadsanpassning av räntan innebära 
att bankernas utlåning ses som ett bra 
alternativ. Utifrån ett resonemang om att 
de avgifter som de kommunala bostads-
bolagen betalar kommer kommunen till-
godo, behöver kommunerna i ägardirek-
tiv tydliggöra att de kommunala bolagen 
ska låna antingen direkt från kommunen 
eller från Kommuninvest mot borgen av 
kommunen.

FinAnsiEllA uTmAningAR
Denna del av seminariepasset avslutades 
med en reflektion kring de stora skillnader 
som finns i finansiella utmaningar mellan 

avflyttningsorter och tillväxtorter. En si-
tuation där huspriser, skatteunderlag och 
kunskapskapital minskar kräver i alla 
avseenden andra åtgärder än en situation 
med stigande huspriser, brett kompetens-
utbud och ont om bostäder.

Notera att Kommuninvest inte gör 
några ideologiska värderingar beträffan-
de val av insatser, utan begränsar sig till 
finansiella aspekter.

ägARDiREKTiv 2010
De aktuella ägardirektiven för årets verk-
samhet presenterades av Margreth 
Johnsson. Följande punkter berördes:
•  Medlemsnytta. Långsiktigt bästa och 

konkurrenskraftiga villkor.
•  Risktagande och resultat. Resultatet 

ska åstadkommas med minimalt  
risktagande. Det ska räcka till kon-
solidering, insatsemission, förlags- 
lånets återbetalning och ränta.

    Risknivån är limiterad i förhållande 
till kapitalet.

•  Villkor i utlåningsverksamheten.
•  Anställningsvillkor för vd och övrig 

personal.
•  Regler för representation och resor.
•  Utredningsuppdrag gällande katastrof-

scenarier och arbetet att begränsa 
och eliminera risker.

•  Besluts- och rapporteringsordning. 
(Handlar först och främst om bolags-
styrelsens rapportering till förenings-
styrelsen.)

KommuninvEsTs 
KAPiTAlFöRsTäRKning
Årets medlemssamråd var extra viktiga, 
eftersom tanken är att på föreningsstäm-
man i mars ta ett beslut om att förstärka 
Kommuninvests kapitalbas med 1 miljard 
kronor. Då är medlemssamråden ett givet 
forum för att informera och diskutera 
kring förslaget på en bred nivå.

Under rubriken kapitalförstärkning 
presenterade tjänstemän och förtroende-
valda bakgrunden, syftet och förslaget 
till teknisk lösning för att förstärka det 
egna kapitalet. 

Bakgrunden till kapitalförstärkningen 
är det ägardirektiv som antogs på stäm-
man den 2 april 2009: 

”Bolaget skall under 2009 utreda och re-
dovisa för Föreningsstyrelsen vilken re-
sultatnivå, nyemissioner och andra till-
skott som erfordras för att uppnå en ökad 
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ökat engagemang  
från de förtroendevalda  
i årets medlemssamråd

Ett av ämnena i 2010 års medlemssamråd 
handlar om att höja Kommuninvests egna 
kapital för att medge fortsatt goda villkor 
för ägarnas finansiering.

Eftersom Kommuninvest ekonomisk 
förening vill lösa kapitaliseringen genom 
att emittera ett förlagslån till medlem-
marna blir denna propå en ägarfråga. 
Ledamöterna i föreningsstyrelsens ar-
betsutskott har därför varit angelägna 
om att personligen möta så många med-
lemmar som möjligt. Tillsammans med 
ledande tjänstemän har de därför bildat 
olika lag som under turnén runt om i 
Sverige har mött medlemmarna. De som 
medverkat från arbetsutskottet har varit: 
Margreth Johnsson, Ewa-May Karlsson, 
Ann-Charlotte Stenkil, Christer Akej och 
Alf Egnerfors. I arbetsutskottet är båda 
de politiska blocken representerade.

Från Kommuninvests tjänsteman- 
nasida har vd Tomas Werngren, vice  
vd Maria Viimne, controller Thomas 
Åkelius och föreningsstyrelsens sekrete-
rare Göran Mattsson deltagit.

konsolidering till en nivå motsvarande  
1 % av de totala tillgångarna och hur en 
sådan ambition påverkar risknivån i bo-
laget. Bolaget skall också redovisa en tid-
plan för detta.”

Behovet av ett större eget kapital har fram-
gått av de programpunkter i medlems-
samrådet som berört finanskrisen och ut-
vecklingen på kapitalmarknaden. Ska 
Kommuninvest kunna erbjuda sina med-
lemmar marknadens bästa finansierings-
lösningar måste man förstärka sin kapi-
talbas.

Syftet med kapitalförstärkningen är:
•  Att fortsätta skapa långsiktigt bästa 

finansieringsvillkor och likviditet 
samt att säkerställa högkvalitativ 
medlemsrådgivning.

•  Att erbjuda Sveriges alla kommuner 
och landsting ett finansieringsalterna-
tiv till konkurrenskraftiga villkor.

•  Att fortsatt säkerställa bra och billig 
upplåning på den internationella ka-
pitalmarknaden (trippel-A).

•  Att ha ännu bättre beredskap för 
exceptionella finansiella händelser.

Den tekniska lösningen för att förstärka 
det egna kapitalet är förlagslån. 
•  Förlagslån får inräknas i Kommun-

invests kapitalbas som eget kapital.
•  Ett förlagslån ger snabbt resultat.  

En kapitalförstärkning kan vara  
genomförd redan 2010.

•  Ett förlagslån ger medlemmen posi-
tiva effekter i resultaträkningen.

•  Ett förlagslån hanteras som en  
anläggningstillgång i medlemmens 
balansräkning.

•  Kommuninvest erbjuder medlem-
marna att vid behov finansiera  
förlagslånet genom ett förmånligt 
lån. Denna lösning skulle ge en  
positiv ränteeffekt för kommunen.

•  Förlagslån är ett långfristigt lån utan 
särskild säkerhet.

•  Löptiden är 30 år. (Mellan förening-
en och medlemmarna.)

•  Förlagslånet kan komma att åter- 
betalas i förväg beroende på 
Kommuninvests resultatutveckling.

•  Vid en besvärlig ekonomisk situation 
för Kommuninvest skulle innehava-
ren av ett förlagsbevis komma sist på 
listan av fordringsägare.

•  Ett förlagslån medför marginell risk-
ökning för en medlem. Det är viktigt 
att tydliggöra att det stora ansvaret 
ligger i den solidariska borgen som 
är en förutsättning för ett medlem-
skap i Kommuninvest.

•  Att placera i förlagslånen innebär 
inte att en medlem totalt ikläder sig 
något extra åtagande. Medlemmarna 
har redan i dag ett obegränsat ansvar 
för Kommuninvest genom den soli-
dariska borgen.

•  Att teckna sig för förlagslånet är 
frivilligt. Även om man förväntar 
sig att samtliga medlemmar teck-
nar sig.

•  Tilldelningen av andelar i förlagslå-
net baseras på storleken hos respek-
tive medlems andelskapital.

•  Utnyttjar inte en medlem sin rätt att 
teckna förlagslån erbjuds dennes an-
del övriga medlemmar.

AlTERnATivA TEKnisKA  
lösningAR
Ett omfattande utredningsarbete har ge-
nomförts för att kartlägga och utvärdera 
alternativen till förlagslån.

Bland de alternativ som analyserats är 
frivilliga eller obligatoriska höjningar av 
medlemsinsatsen, nyemission av aktier 
och förlagslån emitterade på kapital-
marknaden. Att fortlöpande bygga upp 
det egna kapitalet med vinstmedel be-
döms ta för lång tid och skulle under ti-
den innebära sämre lånevillkor för med-
lemmarna eftersom priserna på lån i så 
fall måste höjas. Alternativet att genom 
minskad utlåning öka andelen eget kapi-
tal är inte heller någon lämplig lösning 
eftersom Kommuninvests affärsidé ”att 
erbjuda tillgång till konkurrenskraftiga 
lån” skulle motverkas.

KommuninvEsT vill  
Bli ännu BäTTRE
Medlemssamrådet avslutades med upp-
maning till deltagarna att aktivt lämna 
synpunkter på förbättringar. Var 18:e må-
nad genomförs nöjd-ägare- samt nöjd-
kundundersökningar. Nästa tillfälle är 
december 2010.
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Vi är intresserad av att låna pengar så billigt som möj-
ligt. Ett jätteintressant ämne i dag är information om 
läget på finansmarknaden.

Anette oscarsson, administrativ chef  
i Stenungsunds kommun

Jag är här för att få mer information om kapitaltill-
skottsfrågan. Upplägget verkar vettigt och jag har full 
förståelse för behovet. Dessutom kommer det inte 
att kosta oss något.

Ronald Rombrant, finanschef i Uddevalla kommun

Anledningen till att jag är här i dag är att få informa-
tion om processen kring att öka Kommuninvests 
egna kapital. Det är viktigt att kunna förklara uppläg-
get för mina partikamrater.

Bo Pettersson (s), andre vice ordförande i kom-
munstyrelsen i Stenungsunds kommun

Intressant och viktigt om det egna kapitalet. Utifrån 
ett professionellt ekonomiskt perspektiv är kapitalise-
ringen självklar. Vi tjänar pengar på att Kommuninvest 
är en stabil och effektiv aktör.

Kenneth Erlandsson, ekonomichef i Uddevalla 
kommun

Förbaskat bra dag. Intressant om finansmarknaden 
som innehöll både tillbakablick och framåtblick. Vi 
fick också en tankeställare om att det är dags att se 
över vår finanspolicy.

ulla Börjesson (s), kommunstyrelsens andre vice 
ordförande i Färgelanda kommun

Det är viktigt att Kommuninvest åker runt på en så-
dan här turné. Det känns personligt. Värdefullt med 
återblick och analys kring finanskrisen. Klok uppma-
ning från Tomas Werngren om att inte låna för kort. 

Helene Ramert, ekonomichef i Ale kommun
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Kapitaliseringen är den främsta anledningen till att 
jag är här i dag. Det är viktigt att få en tydlig bild av 
förslaget. För min egen del känns förslaget bra om 
det kan bidra till att vi kan få ännu bättre lånevillkor. 
Men det är förstås politikerna som bestämmer.

Katarina Hillberg, ekonomichef i Tjörns kommun

Viktigt för oss politiker med omvärldsbevakningen. 
Den utblick vi fått i dag är mycket intressant.

Ann-marie Jacobsson (c), ledamot i kommunsty-
relsen i Färgelanda kommun

Vi är mycket positiva till Kommuninvests kapitalise-
ring. De 1,9 miljoner vi kommer att gå in med kom-
mer att påverka vårt resultat positivt.

claes-Arne Wahlin, ekonomichef i Habo kommun

Vi blev medlemmar förra året och var med på förra 
medlemssamrådet som var mycket intressant, inte 
minst den omvärldsbild som vi då fick. Jag har höga 
förväntningar på årets möte och är här tillsammans 
med tre tjänstemän.

Kommuninvest har haft en imponerande utveck-
ling. Snart ligger alla våra lån i Kommuninvest efter-
som vi tjänar pengar på varje lån vi för över.

Arne lernhag, ordförande i kommunstyrelsen  
i Öckerö kommun

Att ha Kommuninvest i ryggen är viktigt. Och det finns 
helt klart ett behov av att stärka det egna kapitalet. 
Det känns bra att få lite mer muskler, att få en utökad 
buffert, det är vi alla medlemmar betjänta av.

mikael Pehrson, ekonomichef i Lysekils kommun

Det känns absolut rätt att stärka det egna kapitalet. 
Upplägget känns seriöst. Det gynnar oss alla som är 
medlemmar. När det gäller föreläsningarna förväntar 
jag mig hög kvalitet.

margareta löfgren (m), kommunstyrelsens vice 
ordförande i Marks kommun

Det är viktigt att alla politiker får information om kapi-
taliseringsfrågan. Att medlemmarna förstår hur för-
månlig lösningen är. Blir det lediga andelar kommer 
det att bli slagsmål om dem. Det är också bra att vi 
genomför kapitaliseringen på frivillig bas.

gunilla Josefsson, ekonomichef  
i Stenungsunds kommun och ledamot av 
Kommuninvests finanskommitté

Jag är här för att få reda på mer om kapitaliseringen. 
Tycker att det har varit lite krångligt att ta del av den 
skriftliga informationen som har skickats ut hittills.

Anders Wernesten (fp), kommunstyrelseledamot  
i Tjörns kommun
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Tummen upp för  
viktig utveckling av 
Kommuninvest

stöd för kapitaltillskott vid medlemssamråd i Haparanda
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Det är svårt att tänka sig en bättre slutstation för Kommuninvests medlems-

samrådsturné i norra Sverige än Haparanda. Här på gränsen mellan Sverige 

och Finland har människor mötts och bedrivit handel sedan 1500-talet. 

     Ewa-May Karlsson, ledamot i arbetsutskottet i Kommuninvest ekonomisk 

förening, och Thomas Åkelius, controller i Kommuninvest, hälsade ett 20-tal 

förtroendevalda och tjänstemän från landets nordligaste kommuner välkom-

na till ett medlemssamråd där flera angelägna ämnen stod på programmet.

Ett konferensrum på Stadshotellet i 
Haparanda var platsen för konstruktiva 
samtal om hur Kommuninvest ska kunna 
fortsätta sin positiva utveckling och star-
ka tillväxt. Vad är nästa steg i utveck-
lingen för att kunna erbjuda bästa med-
lemsnytta och lån till konkurrenskraftiga 
villkor?

Med utgångspunkt i finanskrisen och 
dess konsekvenser informerade Thomas 
Åkelius och Ewa-May Karlsson om ut-
vecklingen på kapitalmarknaden.

– Tillgången på likvida medel är fort-
satt svår. Det är trångt när det gäller att 
få tag i pengar. Det finns ett uppdämt be-
hov, förklarade Thomas Åkelius.

RisKARBETET FicK En KnuFF
Risken för efterskalv i krisens spår är de-

finitivt inte över, varnade dagens värdar 
från Kommuninvest.

– De verkliga effekterna av finanskri-
sen kanske kommer fram först när det 
massiva statliga stödet är slut. Staten lå-
nade ju ut 1 000 miljarder till bankerna, 
påminde Ewa-May Karlsson. Det gäller 
att ha fortsatt god beredskap för ett ka-
tastrofscenario.

– Finanskrisen var en varningsklocka 
som gav vårt riskarbete ytterligare en 
knuff, förklarade Thomas Åkelius.

DEn viKTigA RATingEn
Ratinginstituten har på flera sätt signale-
rat att Kommuninvests egna kapital mås-
te utökas för att det goda betyget, dubb-
la trippel A, samma som svenska staten, 
ska få behållas.

– Man kan tycka att det bara är ett antal 
bokstäver, men ratingen är jätteviktig för 
att vi ska kunna låna upp pengar till kon-
kurrenskraftiga villkor, förklarade Thomas 
Åkelius.

Det kommer att behövas. Behovet av 
konkurrenskraftiga finansieringslösning-
ar är betydande och många medlemmar 
står i dag inför stora finansiella utma-
ningar, kunde Ewa-May Karlsson kon-
statera.

– Tillväxtorter och avflyttningsorter 
har helt olika villkor. Vissa växer så det 
knakar medan andra kommer att behö-
va samarbeten över kommungränserna 
för att klara av situationen. Det finns re-
dan i dag många exempel på delade för-
valtningar, men jag tror att vi kommer få 
se kommuner som samarbetar om ge-
mensamma befattningshavare som ex-
empelvis förvaltningschefer. Dessa utma-
ningar kommer att kräva finansiellt 
effektiva lösningar och det känner jag är 
vad Kommuninvest erbjuder.

DET EgnA KAPiTAlET
För att bredda det egna kapitalet föreslår 
Kommuninvest en lösning med så kallade 
förlagslån. Dessa är förmånliga för kom-
munerna och fördelaktiga för Kommun-
invest.

– Ett eget kapital som motsvarar en 
procent av balansomslutningen är god 
sed i branschen, förklarade Thomas 
Åkelius.

– Vi har tittat på andra alternativ men 
dessa kräver stadgeändringar och det 
kan, som alla vet, vara en dryg process. 
Det är också viktigt att påpeka att för-
lagslånen är frivilliga. Det är en bra pla-
cering och det blir ett netto även med 
lånade pengar, sade Ewa-May Karlsson.

viKTig Roll som KommungälD
I dialogen som följde var alla deltagare 
överens om Kommuninvests viktiga roll 
och att detta unika samarbete har lett till 
bättre lånevillkor på den finansiella mark-
naden. Också när det gäller frågan om 
Kommuninvests behov av ett större eget 
kapital var tongångarna positiva.

– Alla kommuner, inte minst i trakter 
med avflyttning, har stor glädje av att 
Kommuninvest får utveckla sin roll som 
Kommungäld. Samhällsnyttan ger en 
särställning. Mot den bakgrunden är det 
viktigt att Kommuninvest ges möjlighet 
att även i fortsättningen låna upp pengar 
till bra villkor. Därför är vi i Luleå defi-
nitivt positiva till förslaget om kapital-
förstärkning, sammanfattade Bernt 
Grahn, vd i Luleå kommunföretag och 
tidigare kommunchef.
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RöSTER I VIMLET: 

vilken syn har du på Kommuninvests projekt att förstärka det egna kapitalet?

– Förslaget verkar bra och frågan är viktig. Nu ska vi 
ta upp det till diskussion. Medlemssamrådet gav vär-
defull information i ämnet.

Hjördis Preiman (s),  
ledamot i kommunstyrelsen i Haparanda kommun

– Vi har inte diskuterat saken i gruppen än, men det 
låter intressant. Kommuninvest behövs som en pris-
pressare och det är viktigt att den styrkan blir kvar.

Perarne Kerttum (c),  
oppositionsråd i Haparanda kommun

– Jag har en positiv syn på förslaget. Vi är en av 
Sveriges tio minsta kommuner och har mycket nytta 
av styrkan i Kommuninvests verksamhet. Krävs det 
insatser för att behålla förmågan att kunna stävja rän-
teutvecklingen så är jag beredd att jobba för förslaget.

leif nilsson (s),  
kommunstyrelsens ordförande i Överkalix kommun

– Vi ställer upp bakom förslaget. Kommuninvest har 
betytt mycket för oss som kommun och vi vill att de 
ska fortsätta vara en stark spelare. Det finns en stor 
trygghet i ett sådant här samarbete och Kommuninvest 
gör mycket nytta, inte minst som prispressare på 
räntemarknaden.

Tommy nyström (s),  
kommunstyrelsens ordförande i Gällivare kommun 

 

– Jag känner sympati med förslaget och förstår att 
Kommuninvest måste stärka sin kapitalbas för att 
kunna behålla sin goda rating och leva upp till sin roll 
som Kommungäld. Jag ser fram emot att diskutera 
frågan med kommunstyrelsen. Kommuninvest spelar 
en viktig roll för en liten kommun som Kalix. Vi har 50 
procent av kommunens belåning i Kommuninvest.

Robert Forsberg (s),  
kommunstyrelsens ordförande i Kalix kommun

– Jag är här för att bilda mig en uppfattning, så det är 
för tidigt att säga. Medlemssamrådet är ett utmärkt 
tillfälle att som kund och medlem få information i ak-
tuella frågor. Det är också trevligt och givande att 
träffa andra kollegor. Norrbotten är ett stort län, så 
det blir inte så många tillfällen att träffas.

linda ylivainio (c),  
kommunstyrelsens ordförande i Övertorneå kommun 

Givande samtal runt fikaborden på Stadshotellet i Haparanda. Här ses Camilla Bergeskans, ekonomichef i Kalix kommun, och Ewa-May Karlsson, Kommuninvest.
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Finanskrisen har visat att finansiella marknader och finansiella institutioner kan 
utsättas för extrema prövningar. För att öka Kommuninvests kapitalbuffert samt 

kunna tillmötesgå befintliga och nya medlemmars finansieringsbehov har bolagssty-
relsen fått i uppdrag att ta fram en plan för att utöka Kommuninvests egna kapital. 
Det förslag som utarbetats innebär att föreningen ger ut förlagslån till medlemmarna 
om totalt 1 miljard kronor. Förslaget har diskuterats ingående vid årets medlemssam-
råd.

Förstärkningen av Kommuninvests egna kapital görs inte för att verksamheten går 
dåligt, snarare tvärtom. Efterfrågan på finansiering från Kommuninvest har ökat 
markant och bara under de senaste tre åren har 60 nya medlemmar tillkommit. Fler 
medlemmar och större utlåningsvolymer kräver att Kommuninvest har högre betal-
ningsberedskap och nivå av eget kapital.

Dessutom påverkas Kommuninvest av pågående förändringar av regelverk för 
banker och finansinstitut. Även Kommuninvest måste kunna visa att det finns en hög 
beredskap för exceptionella finansiella händelser och att det finns en god förmåga att 
absorbera förluster.

Att bygga upp det egna kapitalet successivt med vinstmedel riskerar ta för lång tid 
och kan under tiden innebära sämre lånevillkor för medlemmarna. Att genom mins-
kad utlåning öka andelen eget kapital är inte förenligt med uppdraget som 
Kommungäld.

I de ägardirektiv som fastställdes för år 2009 gav Kommuninvest ekonomisk före-
ning i uppdrag till styrelsen i Kommuninvest i Sverige AB att redovisa hur bolaget 
kunde öka sin kapitalisering till en nivå motsvarande 1 procent av de totala tillgång-
arna. 

FöRslAg om KAPiTAlFöRsTäRKning viA FöRlAgslån
Bland de alternativ till kapitalförstärkning som utvärderats är frivilliga eller obliga-
toriska höjningar av medlemsinsatsen, nyemission av aktier och förlagslån emitterade 
till medlemmarna eller i kapitalmarknaden. Förslaget är ett förlagslån riktat till med-
lemmarna. Det är en lösning som är förenlig med befintliga förenings- och bolags-
stadgar, som inte påverkar inflytandefrågor i föreningen och som är fördelaktig ur 
skattesynpunkt.

Kapitalförstärkning genom förlagslån är en beprövad och vanligt förekommande 
metod för kapitalförstärkning av finansiella institut.

För fortsatt  
trygg finansiering  

av kommuner  
och landsting

Förstärkning av Kommuninvests egna kapital
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Enighet över blockgränserna – 
kapitalförstärkning nödvändig 
för fortsatt attraktiv  
finansiering

Dialog träffade arbetsutskottet 

under ett par timmar en vintermå-

nad 2010 som svenskarna kom-

mer att minnas länge. Vädrets 

makter satte oss människor och 

vår teknik på plats med snö, hal-

ka och bitande kyla.

Glöden hos arbetsutskottet för 

den förestående kapitalförstärk-

ningen blev en välgörande kon-

trast till naturens kallsinnighet.

Föreningsstyrelsens arbetsutskottet samtalar

Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest  
ekonomisk förening, ledamot av kommunstyrelsen,  
Varberg.

Margreth Johnsson, kommunstyrelsens 1:e v  
ordförande, Trollhättan.

Christer Akej, kommunstyrelsens ordförande, 
Simrishamn.

Ewa-May Karlsson, kommunstyrelsens  
ordförande, Vindeln.

DiAlog: Nyligen har medlemssamråd  
genomförts på 21 platser i Sverige.  
På samtliga möten har någon från före-
ningsstyrelsens arbetsutskott medver-
kat. Varför har ni engagerat er i denna 
omfattning?
mARgRETH JoHnsson: Det är viktigt att vi 
som är politiker och engagerade i Kom-
muninvest möter våra medlemmar. Dia-
logen med politikerkollegor och tjänste-
män har varit värdefull. Den har också 
lett till att vissa saker i det tänkta upp-
lägget har justerats. Till exempel hur vi 
hanterar en situation om ett antal med-
lemmar vill teckna fler andelar än de har 
blivit erbjudna från början. Förutsatt 
förstås att någon medlem inte använder 
hela eller delar av sin teckningsrätt. 
EWA-mAy KARlsson: Jag tycker att model-
len med många möten och relativt små 
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Glada miner i arbetsutskottet.  
Från vänster: Christer Akej,  
Ann-Charlotte Stenkil, Ewa-May Karlsson  
och Margreth Johnsson.

grupper är bra. Den ger utrymme för 
samtal och delaktighet.
Ann-cHARloTTE sTEnKil: Förra året var 
något av ett genombrott för medlems-
samråden. De var välbesökta. Då kände 
många ett behov av att få information 
kopplad till finanskrisen. Årets samråd 
har haft dubbelt så många deltagare, vil-
ket tyder på ett stort intresse för denna 
mötesform som öppnar dörren både för 
politiker och tjänstemän. 

DiAlog: Vilka allmänna reaktioner  
beträffande kapitalförstärkningen har  
ni fångat upp på mötena?
cHRisTER AKEJ: Responsen har varit stor. 
Generellt har besökarna varit mycket 
positiva.

DiAlog: Finns det några speciella frågor 
eller funderingar som har dykt upp?
Ann-cHARloTTE sTEnKil: Mest har det hand-
lat om tekniska frågor. Några har också 
undrat över varför siktet på ett ökat eget 
kapital varit inställt just på en miljard. 
Anledningen är att denna nivå ger oss 
det förhållande mellan eget kapital och 
balansomslutning som känns nödvändig 
för fortsatt positiv utveckling.

DiAlog: Kapitaliseringen är tänkt att ske 
genom ett så kallat förlagslån. Hur har 
denna lösning tagits emot av medlem-
marna?
cHRisTER AKEJ: Positivt. Jag tror att de 
flesta också känner att lösningen har 
valts ur professionell synvinkel och att 
den inte är kontroversiell.
Ann-cHARloTTE sTEnKil: Frågan har belysts 
mycket grundligt av Kommuninvest. Av 
tjänstemännen, Analys- och finanskom-
mittén, bolagsstyrelsen och i förenings-
styrelsen där dialogen har varit synner-
ligen öppen.
mARgRETH JoHnsson: Vi har också förstått 
att många politiker har frågat sina tjäns-
temän som arbetar inom ekonomiområ-
det om råd.

DiAlog: Hur har processen om kapital-
förstärkningen avlöpt så här långt?
Ann-cHARloTTE sTEnKil: Det är ju egentli-
gen inte vi, utan våra medlemmar som 
ska svara på den frågan. Men de signaler 
vi har fått under medlemssamråden när 
det gäller information och möjlighet till 
dialog har känts bra.
cHRisTER AKEJ: Det är viktigt att betona att 
medlemssamråden just har handlat om 
samtal kring ett förslag och inte att stäl-
las inför en i förväg bestämd lösning.
EWA-mAy KARlsson: Vi ska också komma 
ihåg att det är frivilligt för våra enskilda 
medlemmar att delta i kapitalförstärk-
ningen. Detta faktum är angeläget att 

framhålla, även om det skulle förvåna 
mig mycket om inte alla tecknar sin an-
del av den utsatta miljarden.

DiAlog: Vilken betydelse har insats- 
kapitalet för en kommun sett till deras 
totala ekonomi?
mARgRETH JoHnsson: Varje kommuns eller 
landstings andel av förlagslånet är myck-
et blygsam sett till medlemskommunens 
totala balansomslutning.

DiAlog: Hur tycker ni att frågan om  
kapitalförstärkning ska behandlas hos 
medlemmarna? 
Ann-cHARloTTE sTEnKil: Enligt vår uppfatt-
ning är detta en politiskt principiell fråga 
och bör därför vara en fullmäktigefråga. 
Förlagslånet löper ju på 30 år.

DiAlog: Föreningsstyrelsen består av  
politiker från de två politiska blocken. 
Finns det några partipolitiska skillnader 
när det gäller den förestående kapitali-
seringen?
mARgRETH JoHnsson: Kommuninvest har 
aldrig haft några problem med partipoli-
tiska strider. Det som styr är det gemen-
samma intresset att utifrån vår verksam-
hetsidé få så bra villkor för vår finansie-
ring som möjligt. 
EWA-mAy KARlsson: Detta har också märkts 
under medlemssamråden.

DiAlog: Vilka råd ger ni dem som ännu 
inte har tagit ställning i frågan?
cHRisTER AKEJ: Ta kontakt med tjänste-
männen på Kommuninvest eller med oss 
politiker som sitter i föreningsstyrelsen! 
Ingen ska kunna säga att de har saknat 
information.

DiAlog: Hur ser nästa steg i  
processen ut?
Ann-cHARloTTE sTEnKil: Nu har turen kom-
mit till föreningsstämman att ta ett prin-
cipbeslut. Därefter tar varje medlem på 
hemmaplan ställning till om de ska teck-
na förlagslånet. Teckningstiden går ut 
sista september 2010.

DiAlog: Hur viktigt är det att kapital- 
förstärkningen genomförs?
EWA-mAyKARlsson: Kapitalförstärkningen 
är nödvändig för att Kommuninvest ska 
kunna säkerställa en fortsatt attraktiv  
finansiering av kommunal kärnverksam-
het.

FOTNOT. Alf Egnerfors, vice ordföran-
de i Kommuninvest ekonomisk förening, 
var förhindrad att delta vid detta sam-
tal.



Glada miner i arbetsutskottet.  
Från vänster: Christer Akej,  
Ann-Charlotte Stenkil, Ewa-May Karlsson  
och Margreth Johnsson.
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Att synas, skaffa ny kunskap och förmedla vår egen unika kompetens  
inom kommunal finansiering är viktigt för oss i vår roll som Kommungäld.

Därför deltar vi i flera olika evenemang, här är några:

Tillväxtdagarna i Åredalen 
19-20 mars 2010

Huvudarrangör är Sparbankerna som tillsammans med Swedbank  
vill skapa ett forum för samtal kring tillväxt.

Finansdagarna 2010
18-20 maj 2010

Mötesplats samt workshop för finansfrågor i offentlig sektor.

Almedalsveckan
4-10 juli 2010

Huvudarrangörer är de politiska partierna som samlas för  
att diskutera samhällsutveckling. Intresseorganisationer och företag  

arrangerar också seminarier under veckan.

KOMMEK i Malmö
18-19 augusti 2010

Mötesplats för alla som är verksamma inom den  
offentliga ekonomin. Besökarna nätverkar med varandra samtidigt  

som utbildning och inspiration till yrkesrollen står i centrum.

Svenska kommuner och landsting i samverkan

www.kommuninvest.se

aktuella arenor
Pressens bild
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DiAlog: Varför finns föreningen  
Ung Företagsamhet?
mAgnus EngElBäcK: De projekt vi dri-
ver via skolorna handlar om att utrusta 
unga människor med kapacitet och verk-
tyg för att lyckas i sitt kommande yrkes-
liv. Skolan är bra på många sätt men den 
är också naturligt en trögrörlig institu-
tion som ibland inte hinner ifatt verklig-
heten. Kopplat till det faktum att många 
unga har allt kortare cykler för sina en-
gagemang stärks behovet av en verksam-
het som Ung Företagsamhet. Vad Ung 
Företagsamhet tillför är möten med kon-
kreta situationer. När unga arbetar med 
företagsamhet i sina projekt är det på 
riktigt. Till och med pengarna är riktiga. 
Projekten är här och nu.

När jag var yngre gick jag inte i gym-
nasiet. I stället var jag lärling på ett byg-
ge i fyra år. Jag ville vidare och läste in 
betyg på KomVux. Sedan studerade jag 
vid Uppsala universitet. När jag tänker 
tillbaka på de utbildningar jag mött slås 
jag av en sak. Ingenstans mötte jag entre-
prenörskap, vilket förstås inte är bra.

Någon har lanserat tanken på att 
man borde födas med F-skattsedel. En 
intressant idé som jag till stora delar 
håller med om. Samtidigt är inte Ung 
Företagsamhets huvuduppgift att göra 
alla elever till företagare, utan att peka 
på alternativ för en framtida utveckling. 
Det handlar mycket om att träna unga 
människor att göra aktiva val. Att testa 
sig själv. Att utmana sig själv. Att ta eget 
ansvar.

DiAlog: Vad skiljer en ung företagare 
från en gammal?
mAgnus EngElBäcK: [skratt] Attityden. När 
man är ung ser man inte hindren! De 
unga har också – innan de bildat familj 
– en fördel i form av uthållighet. De har 
bara sig själva att ta ekonomiskt ansvar 
för.

I sammanhanget är det intressant att 
konstatera att det finns 180 000 företag 
i Sverige som står inför ett generations-
skifte inom 2–5 år. Låt oss räkna bort 

Om 20 år kommer makt 
att handla om att 
disponera sin egen tid

en tiondel av dem som hopplösa fall då  
ägaren inte kommer att öppna sin dörr 
för någon efterträdare av olika anled-
ningar. Då återstår 160 000 företag som 
söker någon som kan ta över verksam-
heten. Sverige har i dag en av de hög-
sta ungdomsarbetslöshetssiffrorna någon-
sin. Här står Ung Företagsamhet med sin 
kraft – vi utbildar 20 000 företagsamma 
ungdomar varje år. Vilken matchning!

DiAlog: Vilka resultat har ni skapat?
mAgnus EngElBäcK: Sedan starten 1980 
har vi vuxit enormt. I dag har vi verksam-
het på ungefär hälften av Sveriges gym-
nasieskolor. Men vi har hälften kvar …

Under åren har vi utbildat ca 200 000 
elever. Mängder av dem har blivit egna 
företagare. Våra undersökningar visar 
att hela 23 procent av våra elever star-
tar företag inom en tioårsperiod efter det 
att de har lämnat gymnasiet. I snitt sys-
selsätter de fyra personer. På årsbas blir 
det mellan 16 000 och 20 000 nya jobb. 
Kostnaden? 3 500 kronor per elev.

Jag talade häromdagen med en 
22-åring som gått vårt program och i 
dag driver en verksamhet med 500 an-
ställda. Han berättade för mig att han 
aldrig skulle vågat om han inte hade dri-
vit UF-företag och redan under gymna-
siet fått möta verkliga händelser och si-
tuationer som företagare.

Något som verkligen är en upplevelse 
är att ställa sig i kön till någon av alla de 
mässor Ung Företagsamhet arrangerar 
runt om i Sverige, innan dörrarna slås 
upp för monterdeltagarna. Den stolthet 
och entusiasm som alla 18- och 19-åring-
ar har inför sina idéer är enorm!

DiAlog: Finns det skillnader i kvinnligt 
och manligt företagande?
mAgnus EngElBäcK: Visst. Killarna har ta-
git för sig mer. Historiskt har det också 
varit fler killar än tjejer som varit engage-
rade i Ung Företagsamhet. Men nu kom-
mer tjejerna. Detta läsår, 2009–2010,  
är tjejerna i majoritet. Fortfarande är det 
fler unga män än unga kvinnor som se-

Dialog möter Magnus N:son 

Engelbäck, vd för Ung Före-

tagsamhet, som medverkar i 

årets föreningsstämma. Han 

brinner för den verksamhets-

idé han företräder. Att få unga 

människor att utvecklas som 

individer och att tro på sig 

själva och sin egen företag-

samhet.

Samtidigt har han synpunkter 

på de negativa sidorna av 

jag-samhället som har utveck-

lats på senare år.
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nare i livet startar eget företag. En för-
klaring till det är förstås att kvinnorna 
traditionellt har haft ansvaret för barn 
och hem. Men attityderna håller på att 
ändras. Den stora förändringen handlar 
om hur man prioriterar och värdesätter 
sin tid. Allt fler män kommer att välja att 
vara med sin familj och sina barn.

När det gäller problemet med att 
kvinnor fått – och fortfarande ibland 
får – lägre lön än männen för lika arbete, 
kommer det att bli bättre. Unga tar för 
självklart att villkoren ska vara lika.

DiAlog: Hur definierar du begreppet  
välfärd?
mAgnus EngElBäcK: För mig personligen 
handlar välfärd – förutom de grundläg-
gande trygghetsvärdena som till exem-
pel skola och sjukvård – om valfrihet. 
Om möjligheten att vara delaktig i mina 
barns uppväxt. Att vara hemma när min 
son är sjuk. 

DiAlog: Rubriken för Kommuninvests 
föreningsstämma 2010 är ”Alla är  
faktiskt inte födda på 40-talet – om  
välfärdens förutsättningar och  
finansiering”. Kommentar?
mAgnus EngElBäcK: Tittar man ut så kan 
man ju tro att alla är födda på 1940-ta-
let. [Skratt] Men en helt ny bild skym-
tar. Den handlar om andra värderingar 
och synsätt. Ett exempel är önskan om 
en jämnare balans i livet. I vardagen. 
Ett modernt företag som Google säger 
åt sina medarbetare att de ska ägna ca 
20 procent av sin arbetstid åt annat än 
arbete. Det har visat sig att just under 
denna tid skapas huvuddelen av alla nya 
idéer!

Titta på ungdomsarbetslösheten: Är 
det någon som frågar de unga vad de 
vill? Alla kanske inte vill ha den tillsvi-
dareanställning som vi bygger arbetsli-
vets och samhällets värderingar på i dag. 
Här måste vi tänka nytt. Vi löser inte 
nya problem med gamla metoder.

Jag ser också den etablerade gene-
rationen politiker och deras attityd att 
bara peka på motståndarnas fel i stället 
för att tala om vad man själv vill. Det 
känns gammalt. När de unga kommer i 
beslutandeställning kommer mycket att 
hända, för dem är det politiska systemet 
förlegat. De unga vill påverka. Men de-
ras sätt att påverka är och kommer att 
bli annorlunda. De har tio olika nätverk. 
Är det något som man inte gillar, så star-
tar man en egen debatt eller ett eget fo-
rum via Facebook, Twitter eller andra 
ställen. 

Ordet makt kommer att omdefinieras. 
Om 20 år handlar den om att disponera 
sin egen tid.

När det gäller nätverk är de nuvarande 
alldeles för avgränsade. Vi måste bryta de 
generationslåsningar som finns. Annars 
kommer de två sidorna aldrig att mötas. 
I Ung Företagsamhet kräver vi att de som 
deltar har sin egen rådgivare hämtad från 
näringslivet. Och att de skaffar den 
själv.

DiAlog: Hur upplever du svenska  
kommuners attityd till Ung 
Företagsamhet? 
mAgnus EngElBäcK: Det finns många fram-
åt kommuner. Våra regioner inom Ung 
Företagsamhet på turné besöker kom-
munstyrelsens ordföranden, näringslivs-
chefen och kommunchefen. Tillsammans 
talar de om gemensam utveckling av nä-
ringslivet genom den kraft som Ung 
Företagsamhet kan tillföra. De vill hit-
ta nya vägar, vilket är speciellt viktigt i 
avflyttningsorter. Många unga vill bo 
kvar och utvecklas. De som inte hittar 
stimulans på sin hemmaplan kommer att 
lämna den och flytta till en miljö där den 
finns. Att ta vara på unga lokala entre-
prenörer borde vara topp-prio för po-
litiker. Dock kan vi ibland mötas av en 
inställning att näringslivet inte ska sätta 
agendan för skolan. Men för oss gäller 
det att få kommunen, skolan och lärar-
na att se poängen med vår verksamhet. 
Att bidra till initiativkraft, ökat självför-
troende och viljan att ta ansvar. I arbe-
tet med våra UF-företag förvandlas den 
fasta strukturen och läraren förvandlas 
till en coach, vilket kan vara en svår om-
ställning för några. 
   
DiAlog: Var femte företag som startas 
har en person med invandrarbakgrund 
som initiativtagare . Hur kommer det 
att påverka Sverige tror du?
mAgnus EngElBäcK: Mycket positivt, 
mångfalden är berikande i nya infalls-
vinklar och också nya marknader.
   Sammantaget blir vi alla mer integrera-
de och globaliserade. Inte alls konstigt.

DiAlog: Vilka är de vanligaste fördomar 
som finns mot ungas företagsamhet?
mAgnus EngElBäcK: De ungas problem är 
att bli tagna på allvar. Ta bankerna som 
ett exempel. Många av dem tittar på en-
treprenörens ålder i stället för att bedö-
ma om deras idé är bärkraftig.

DiAlog: Om du får bestämma – hur  
ser ditt Sverige ut om tio år?
mAgnus EngElBäcK: Jag ser en reformerad 
verklighetsanknuten skola som utmanar 
elevernas kreativitet och företagsamhet. 
Och som får oss människor att utveck-
las som individer genom samarbete. Och 
där det finns en plats för alla. 

Jag kan bli lite fundersam när man synar 
baksidan med dagens jagsamhälle. Alla 
är inte gjorda för att delta i dokusåpor 
som Paradise Hotel eller att stå längst 
fram på scenen. Men bland annat teknik-
utvecklingen kan nog bidra till en situation 
där man inte måste vara en posör för att 
lyckas, utan att en bra idé är tillräcklig. 
Men det handlar om att hitta sin grej och 
dessutom att vi ser alla för vem de är och 
låter oss inspireras av olikheter. 

DiAlog: Ser du stora skillnader i  
politikernas synsätt på företagsamhet 
beroende på partitillhörighet?
mAgnus EngElBäcK: Skillnaderna har blivit 
mindre och mindre. Det har skett en stor 
omsvängning i samhället när det gäller 
att se positivt på entreprenörskap. Till 
exempel har vänsterpartister i riksdagen 
motionerat om att Ung Företagsamhet 
ska få mer plats i skolan.

De flesta politiker ser nyttan av det 
privata näringslivets starka bidrag till 
statskassan och hur det skapar arbets-
tillfällen. Sedan skiljer partierna sig åt 
när det gäller synen på skattevillkoren 
för företagsamhet.

Fakta om ung Företagsamhet

Genom Ung Företagsamhets utbildningar 
får ungdomar i gymnasiet möjlighet att träna 
och utveckla sitt entreprenörskap. På gym-
nasiet får de under ett år driva egna företag, 
så kallade UF-företag, och sälja verkliga va-
ror och tjänster. Eleverna går igenom ett  
företags hela livscykel, från start till drift och 
avveckling och får på så sätt en kunskap  
om och erfarenhet av företagande. Ung- 
domarna tar själva fram affärsidé, genomför 
marknadsundersökningar och skaffar start-
kapital. 

Ung Företagsamhet är en ideell icke-
vinstdrivande organisation som har ett nära 
samarbete med skola och näringsliv. Före-
tag, myndigheter och organisationer är part-
ners som stödjer finansiellt och som delar 
med sig av sin kunskap som rådgivare till de 
ungdomar som deltar i utbildningen. 

Ung Företagsamhet finns representerat i 
Sveriges samtliga län genom 24 regionala 
föreningar. Utbildningen finns på över 500 
gymnasieskolor. Runt om i landet finns över 
2 000 lärare och drygt 6 600 rådgivare som 
är engagerade i ungdomarnas företagande. 
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Kommuninvest är nu deltagare i

Riksbanken har beslutat att anta 
Kommuninvest som penningpolitisk 
motpart och deltagare i Riksbankens 
betalningssystem RIX.

Sedan september 2009 har Kommuninvest varit 
begränsad penningpolitisk motpart och har däri-
genom kunnat medverka vid Riksbankens auk-
tioner. Som deltagare i RIX, fr.o.m den 18 mars, 
har Kommuninvest även tillgång till krediter från 
Riksbanken både under dagen (intradagskredit) 
och över natten.

– För oss innebär detta ännu ett verktyg i lik-
viditetshanteringen, menar Maria Viimne, vice 
vd på Kommuninvest. 

– Inte bara möjligheten till krediter som delta-
gare i RIX utan även möjligheten att som pen-
ningpolitisk motpart kunna låna på längre löpti-
der, gör oss både mer unika som emittenter på 
världens kapitalmarknader och påverkar posi-
tivt våra upplåningskostnader, på såväl korta 
som långa löptider.

– Det är en bekräftelse på vår ökade betydelse 
då vi under ett år har ökat vår utlåning med  
70 % till 124 miljarder kronor och  fått 25 nya 
medlemskommuner.

RiX

Riksbankens betalningssystem, RIX, är en knut-
punkt i den svenska finansiella infrastrukturen. 
Förutom Riksbanken, som äger och driver syste-
met, deltar alla större banker och clearingorgani-
sationer i RIX. Riksbanken har ett ansvar att över-
vaka alla centrala delar av betalningssystemet, 
även RIX-systemet. Alla betalningar som medför 
en överföring från ett konto i en bank till ett konto 
i en annan bank avvecklas över bankernas konton 
i RIX-systemet. I dagsläget är 23 aktörer deltagare 
i RIX.
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Effektivare utlåning 
och rådgivning

”Det finns främst två anledningar till den 
aktuella förändringen” säger Krister 
Frödin, som är chef för Utlåning & 
Rådgivning. ”Den första är kundunder-
sökningen som genomförs regelbundet, 
som visar på ett behov av att få mer per-
sonlig kontakt med Kommuninvests fi-
nansrådgivare. Anledning nummer två är 
att vi har genomfört en effektivitetsstudie, 
som visar att gruppens nuvarande sätt att 
parallellt arbeta med både lånehantering 
och rådgivning splittrar arbetsdagen. Vi 
hoppade helt enkelt för mycket fram och 
tillbaka mellan olika arbetsuppgifter” me-
nar Krister Frödin.

lösningEn HETER FoKusERing  
ocH ARBETsRoTATion
För att bli mer effektiv har utlånings- och 
rådgivningsgruppen valt att tydligare dela 
på arbetsuppgifterna. De kommer att ar-
beta enligt ett schema där två personer 
enbart kommer att ägna sig åt den admi-
nistrativa lånehanteringen medan övriga 
fokuserar på rådgivningen. Alla i gruppen 
kommer att turas om med de två huvud-
uppgifterna.

”Min förhoppning är att våra kunder 
kommer att märka att vi är mer aktiva 
på rådgivarsidan. Både per telefon och 

Gruppen för Kommuninvests Utlåning & Rådgivning har 
sett över sitt arbetssätt. Syftet är att skapa en bättre till-
gänglighet och struktur för rådgivning och samtidigt förädla 
kvalitetsstyrningen av den administrativa delen av kredit- 
givningen.

genom personliga besök” säger Krister 
Frödin.

gEmEnsAm HAnTERing Av oFFERTER  
ocH AFFäRsAvsluT
Varje finansrådgivare i gruppen kommer 
även i fortsättningen att ha ett personligt 
ansvar för kundkontakterna inom sitt 
geografiska område. Men avsikten är att 
offerter, affärsavslut och samtal av mer 
administrativ karaktär inte ska hanteras 
via en specifik kontaktperson. I stället 
kommer utlåningsärenden som t.ex. of-
ferter och affärsavslut att hanteras på ett 

speciellt telefonnummer. ”Det här känns 
som en bra lösning”, säger Krister. ”Vår 
bedömning är att tillgängligheten när det 
gäller administrativ service beträffande 
till exempel offerter och avslut ska öka.” 
Han menar också att en mer samordnad 
hantering av till exempel dokumentation 
kommer att höja både kvalitets- och sä-
kerhetsnivån.

”Har du som kund behov av rådgiv-
ning behöver du förstås inte invänta den 
kontakt vi ska ta med dig. Välkommen 
att ringa redan i dag” avslutar Krister 
Frödin.

Ny kontaktinformation till 

uTlåning
 

019-16 78 81

utlaning@kommuninvest.se

Krister Frödin, chef för Utlåning & Rådgivning 
på Kommuninvest ser fram mot en ny 
arbetsmodell som ger ökad kundnytta.
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nyA BEgREPP BEsKRivER 
väRlDsKARTAn
Det är en synnerligen spännande tid vi får 
uppleva där den ekonomiska världskartan 
förändras i allt snabbare takt. Hur många 
av oss hade för 10 år sedan förutsett att 
Kina i dag skulle vara världens näst störs-
ta ekonomi och leda den övriga världen 
från en global härdsmälta mot en ny eko-
nomisk era?  

Visst är fortfarande USA och Europa 
mycket viktiga men förkortningar som 
BRIC-länderna med Brasilien, Ryssland, 
Indien och Kina och PIIGS-länderna med 
Portugal, Italien, Irland, Grekland och 
Spanien tar allt större utrymme av våra 
samtal. Intressant att notera är att BRIC-
länderna börjar knappa in på de etable-
rade ekonomierna och blir allt mer obe-
roende och självgående. PIIGS-länderna 
å sin sida präglas av problematiska stats-
skulder och/eller ekonomisk kris. 

KommunsEKToRns invEsTERingAR 
PåvERKAR uPPgångEn
För Sveriges del ser konjunkturläget gan-
ska ljust ut men effekterna av återhämt-
ningen beräknas nå kommunsektorn först 
runt 2013-2014. För att dämpa uppgång-
en och risken för inflation har Riksbanken 
annonserat om räntehöjningar. En hel del 
lån inom kommunsektorn kommer att 
påverkas genom att man valt att ligga på 
korta löptider som följer med det stigan-
de ränteläget. 

Vad som är extra intressant att analy-
sera från nationalräkenskaperna är att 
kommunsektorns investeringar utgör en 

Lena Bäcker  

Chefekonom Kommuninvest

viktig del för konjunkturåterhämtningen. 
En omfattande andel av dessa investe-
ringar görs i byggande och boende, 124 
kommuner bedömer att den lokala bo-
stadsmarknaden präglas av brist på bo-
städer. De närmaste åren är 640 000 
unga flygfärdiga men hälften av landets 
kommuner uppger samtidigt att de har 
brist på de bostäder som efterfrågas. 

Till saken hör också att i många kom-
muner finns inte matchningen där den 
demografiska kurvan med en ökande  
andel äldre på ett bra sätt möts av det 
lokala bostadsbeståndet. Olika boende-
former passar olika skeenden i livet och 
bristen på bostäder kan vara en direkt 
hämmande faktor för tillväxten i många 
av landets kommuner.

Två oliKA RollER mED FoKus På 
FinAnsiERing
Jag har nyligen utsetts till mitt tredje upp-
drag som utredare i regeringens expertor-
gan Statens Bostadskreditnämnd (BKN) 
och skall leda projektet om garantiorga-
nisationer för bygg- och bostadssektorn i 
landet. I uppdraget kommer jag att  
undersöka förutsättningarna för hur ett 
antal pilotprojekt med finansiell samver-
kan skulle kunna byggas upp runt om i 
landet. Syftet är att öka finansieringsmöj-
ligheterna inom bygg- och bostadssektorn 
och därmed underlätta det behov som 
finns i många av landets kommuner.  

Det är med omgående verkan jag går 
in i uppdraget och kommer att arbeta till 
50 % för Kommuninvest i min roll som 
chefekonom och till 50 % som utredare 

åt BKN. Senast den 31 oktober skall 
uppdraget redovisas till Finansdepar-
tementet.

möT KommuninvEsT i oliKA 
sAmmAnHAng 
För att stärka Kommungälden i omvärl-
den kommer vi den närmsta tiden att med-
verka på bl.a. Tillväxtdagarna i Åredalen, 
Småkoms Årsstämma, Finansdagarna, 
Almedalen och Kommek. 

Själva medverkar jag i alla dessa till-
ställningar men ser speciellt fram emot 
höjdpunkten under året när vi alla sam-
las på Kommuninvest föreningsstämma 
2010. Viktiga medlemsfrågor kommer 
att tas upp och detta år har vi det speci-
ellt intressanta temat om välfärdens för-
utsättningar och finansiering.  

ny Blogg
En nyhet är ”Chefekonomens blogg” som 
nås via vår hemsida. Med rapporter, ana-
lyser och reflektioner som grund kommer 
intressanta saker att löpande belysas på 
bloggen. Sist men inte minst, jag ser myck-
et gärna inlägg från dig, dina åsikter, fun-
deringar eller frågor. 

Förändringens vindar  
blåser i världen
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Varumärke som ord kan i svenska språket 
spåras till slutet av 1800-talet. Men långt 
tidigare har igenkänningstecken använts 
på produkter för att markera vem som 
varit tillverkaren. Detta gällde till exempel 
under medeltiden då en skicklig smed 
märkte de sköldar och vapen han tillver-
kade. På så sätt kunde omgivningen veta 
vem de kunde vända sig till om de var 
intresserade av sådana produkter.

De flesta kvalitetshantverkare oavsett 
om de tillverkade vapen, möbler eller 
smycken arbetade med andra ord med 
varumärken innan själva ordet var upp-
funnet.

vARumäRKEsEXPlosionEn
I 2000-talets överkommunicerade sam-
hälle slåss företagen om konsumenternas 
uppmärksamhet. I TV, reklamradio, tid-
ningar, Internet, löpsedlar, telefonförsälj-
ning, direktreklam, utomhusreklam och 
inne i butiker. Alla avsändare slåss om 
våra ögon, våra öron, vår uppmärksamhet 
och förstås om våra plånböcker. I en liten 
servicebutik finns det kanske fyratusen 
olika sorters varor, medan det på en stor-
marknad kan finnas fyrtiotusen olika  
varor i sortimentet.

Medieforskare har räknat ut att kon-
sumenterna som tänkta mottagare kan-
ske tar 1–2 sekunder på sig att avgöra 
om de ska bemöda sig om att ta till sig 
budskapet. Om man ska byta kanal när 
reklaminslagen kommer, bläddra vidare 
i tidningen eller strunta i reklambannern 
på Internet.

symPATisKA KänDisAR vinnER
Denna nästan ofattbara konkurrens om 

        arumärkenas  
        tidsålder
Varje tid har sina fenomen. Från att tidigare ha köpt råvaror och produkter mer för sin an-
vändarnytta än någonting annat, väljer vi mer och mer varor och tjänster beroende på vil-
ken image de har. Många marknadsförare hymlar inte med det nya siktet: Enbart kännedom 
räcker inte. Kunderna ska också bli kompis med sitt varumärke.

Två till synes likvärdiga produkter.  
Den till höger värderas till 69 miljarder dollar. 
(Källa: Interbrand’s Best Global Brands report, 2009)
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Kommuninvest är ett starkt varumärke. Det faktum att 
kreditvärderingsföretagen betraktar Kommuninvest som 
en Kommungäld ger medlemmarna bättre villkor för 
lånen. 

roll när vi på kort tid ska ta ställning för 
något. Tycker vi om eller tycker vi inte 
om?

vARumäRKEn FöRsEs mED 
väRDERingAR
Med reklam kan man skapa stora förvänt-
ningar kring ett varumärke. Men kan inte 
de produkter eller de tjänster som ska 
säljas leva upp till de förväntningarna 
kunderna har är det mycket stor risk för 
fiasko. Möts man till exempel av dålig 
service vid ett besök i en butik blir efter-
smaken bitter. Eftersom många företag 
tjänar stora pengar på just service efter 
ett köp blir personalens uppträdande av-
görande. Alla anställda är på sitt sätt vand-
rande varumärken. De ska i sitt beteende 
bekräfta kundens val av varumärke.

Nu för tiden har de flesta bra kontroll på de stora 
varumärkenas liv och utseende.

människans uppmärksamhet gör att vin-
nare blir de varumärken som klarar av att 
skapa sig själv en känd och attraktiv iden-
titet. 

I denna match om att nå fram möts 
inte enbart konsumentvarumärken, utan 
i mycket hög utsträckning även företag 
som riktar sig till andra grupper än  
till slutkonsumenterna. Det kan gälla  
företag som säljer kontorsvaror till andra 
företag eller byggbolag som vill bli anli-
tade för att bygga hyresbostäder eller 
simhallar. Och finansaktörer som vill 
låna ut sina pengar till kommuner och 
landsting. Eller finansaktörer som vill 
bygga en förtroenderelation med en stor 
placerare i Asien i samband med en mil-
jardupplåning. Därför byggs det varu-
märken som aldrig förr runt om på vår 
jord.

insTinKT ocH EmoTionEllA KänsloR 
sTyR AllTmER
Människan menar ofta att hon baserar 
sina beslut på rationella analyser. Ändå 
får fler och fler insikten att våra beslut i 
hög utsträckning är känslomässiga. Den 
nya mediekommunikation ger oss knap-
past något val. Tidningen Dialog mötte 
Sveriges Televisions förre Washington-
korrespondent Folke Rydén för några år 
sedan (Nr 1, 2007) och han berättade att 
under att under hans tio år som USA-
korrespondent minskade tiden för en po-
litikers uttalande i TV-rutan från sex till 
fyra sekunder. Vad medger denna futtiga 
tid för djup? Knappast ingen alls. Instinkt 
och emotionella känslor får en starkare 

KommuninvEsT ARBETAR ocKså mED 
vARumäRKEsuTvEcKling
Oavsett vad man kan tycka om dagens 
kommunikationsverklighet och varumär-
kesfokusering måste alla professionella 
aktörer anpassa sig. Man måste arbeta 
för att bli ett tydligt och attraktivt varu-
märke. Man måste se till att undersöka 
vad kunderna tycker om det företag man 
representerar och de konkurrenter som 
finns.

Därför tar Kommuninvest regelbun-
det del av kund- och medlemsundersök-
ningar som visar hur starka Kommun-
invest är i jämförelse konkurrenterna.

När det gäller varumärkesvärden och 
värderingar har Kommuninvest dessa 
samlade i en skrift med namnet ”Brain 
book. Så här tänker och arbetar vi på 
Kommuninvest.” Fortlöpande arbetar vi 
även med vår kommunikationsstrategi. 
Hur uppfattas vi i dag? Hur vill vi upp-
fattas i morgon? Vilka målgrupper har 
vi? Hur ska vi kommunicera med dem? 
Hur följer vi upp så att vi når våra avläs-
bara mål?

Kommuninvest är redan i dag ett 
starkt varumärke. För att möta morgon-
dagens konkurrenskraft måste vi bli 
ännu starkare. Förutsättningarna är 
goda eftersom verksamheten utgår från 
en vinnande idé.

Förr i tiden var växternas liv och utseende  
en prioriterad kunskap.
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Temavärdar: Utställare: Middagsvärd:

Mats Odell: Finanspoliska frågor för kommuner och landsting

Thomas Östros: Vad skulle ett regeringsskifte innebära för 
offentliga sektorn?

Riksbanken: Sveriges ekonomi och ränteprognos

Den offentliga sektorns problem och möjligheter i övriga 
nordiska länder 

Högaktuella temaspår: pensionsåtagande, allmännyttan, 
investeringar i vindkraft, skuldförvaltning, planeringspolicy, 
riskhantering, upphandling av banktjänster och leasing

F
ör fjärde

året i rad

Mötesplatsen för  
finansfrågor i  
offentlig sektor 

Konferens 18-19 maj 

Workshop 20 maj:  
Skuldförvaltning 

Kista Tower Conference

Finansdagarna 2010

 
  

    
 

 

www.kommuninvest.se
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Säkert har du som läser tidningen Dialog, 
besöker våra möten eller vår webbplats märkt 
att Kommuninvest ofta använder ett konse-
kvent bildtema i sin kommunikation. 
Historiskt har det till exempel handlat om 
svenska naturlandskap, isskulpturer och 
glas. 

Bildtema för Kommuninvests kommuni-
kation 2010 är svenskt konsthantverk. 
Många kanske tänker på äldre tiders hem-
slöjd, men årets ledmotiv är långt ifrån gam-
maldags. Motiven kommer att bestå av 
bland annat smycken, keramik, textil och 
metall. En av dem som hjälper oss med att 
förmedla kandidater när det gäller motiv är 
Kristin Rapp. Hon är själv konstnär och ar-
betar med glas och keramik. Hon ser svensk-
arna intresse för modernt konsthantverk 
som stort. ”Konsthantverk är ett himla vitt 
begrepp. Vissa människor är intresserade av 
speciella saker medan en annan intresserar 
sig för helt andra saker inom konsthantverk. 
Några uppskattar det traditionella, medan 
andra upptäcker det nya. Det finns en pu-
blik för alla.”

Rum ocH TomRum
En konstnär vars verk kommer att vara re-
presenterade i årets bildtema är Eva Hild. 
Hon bor i Sparsör, ett litet samhälle i Borås 
kommun. Eva Hild är sannolikt Sveriges in-
ternationellt mest kända levande keramiker. 
Ett av hennes signum är vita keramikskulp-
turer som i sina böljande former skapar både 
rum och tomrum. De kittlar tankarna och 
överlämnar tolkningsrätten åt varje enskild 
betraktare. 

KAn KonsTEn HJälPA  
männisKAn?
Ambitionen med Kommuninvests bildtema 
är att inspirera och bjuda på en stunds till-
fälle till begrundan i vardagen. I dagens hög-
hastighetssamhälle tar vi oss sällan tid att 
stanna upp och fundera på vår tillvaro. 
Kanske kan konsten hjälpa oss på traven? 
Snyggt, fult, inspirerande, provocerande eller 
likgiltigt? Du avgör.

Kommuninvests bildtema för 2010

”Halssmycke” av Wolfgang Gessl, 
född 1949 i Österrike och verksam i 
Stockholm, Sverige.

Eva Hild i arbete med verket ”Extension”. 
Hon är född 1966 i Sverige.

”Under” av AnnaSofia Mååg, född 1968. 
AnnaSofia bor och arbetar i Malmberget, 
Lappland, cirka tio mil norr om polcirkeln.

”Skål i vitkokat silver” av Anna Atterling 
som bor och arbetar i Stockholm. Hon är 
född 1968 och har arbetat med smycken  
i nästan hela sitt liv.
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Kommuninvest erbjuder samtliga svenska 
kommuner och landsting en effektiv finans-
förvaltning. 

I rollen som en samhällsnyttig och  
allmän Kommungäld intar verksamheten  
en särställning i omvärlden.

Vi skapar mervärden som var och en  
inte kan åstadkomma på egen hand. 

Tillsammans bår vi på en bra idé. 

Svenska kommuner och  
landsting i samverkan

Telefon: 019-16 78 00   www.kommuninvest.se

 ”Consecutive W
orking”, av Eva Hild. 

 som går från klarhet till klarhet
En idé



Nu är vi 249 kommuner och landsting  
som samarbetar i finansfrågor

Tj
ul

tr
äs

ke
t.
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Historia. Sorsele kommun började befolkas av bofasta grupper 
under andra häften av 1700-talet. Det har dock funnits mer el-
ler mindra bofasta människor i området sedan förhistorisk tid 
och den samiska renskötarkulturen är sedan lång tid tillbaka 
tätt sammankopplad med trakten.

Politik. Mandatfördelning i kommunfullmäktige: socialdemo-
kraterna 10, centerpartiet 8, vänsterpartiet 5, moderaterna 3, 
kristdemokraterna 3, folkpartiet liberalerna 2.

Företag i kommunkoncernen. SorseleBo AB.

näringsliv och stora arbetsgivare. Näringslivet är småskaligt 
men brett. Etableringen av biltestindustrin, gruvnäringen och 
utbyggnaden av det digitala nätet inom data- och elektronik-
branschen ger framtidstro. Turismnäringen utvecklas positivt i 
takt med att många av de stora natur- och kulturvärdena görs 
tillgängliga. Runt rennäringen har flera företag vuxit upp. I 
kommunen finns företag som producerar livsmedel och trävaror 
med gott rykte både nationellt och internationellt.

Kommunikationer. Väg 363, Vindelälvsvägen, förbinder Sorsele 
med Umeå och kusten. E45, Inlandsvägen, är en av de vikti-
gare förbindelsevägarna för turism och näringsliv. Inlandsbanan 
passerar kommunen. Närmaste flygplatser är Arvidsjaur (90 
km), Gunnarn (80 km) och Lycksele (150 km), samtliga med 
direktflyg till Arlanda.

Högre utbildningar. Akademi Norr.

lokala medier. Västerbottens-Kuriren, Västerbottens Folkblad, 
Västerbottningen, Norra Västerbotten, TV4 Umeå, Sveriges 
Radio P4 Västerbotten, SVT Nordnytt.

Kultur. Sorsele bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek 
med utställningar och kvällsevenemang. Poesin har sin egen 
hörna i samarbete med den lokala poesiföreningen. Datorer med 
internet finns, liksom trådlöst nätverk. 

sport. Sportfiske i Vindelälven. Draghundstävlingen Vindelälvs-
draget arrangeras varje år.

Kända profiler. Stig Fredriksson, försvarare i IFK Göteborg un-
der 1980-talet. Fredriksson spelade när fotbollslaget vann UEFA 
Cupen 1982. 

Kuriosa. Ortsnamnet Sorsele kommer troligen från det lapska 
ordet suorge, som betyder gren. 

övrigt. Omkring 80 % Västeuropas största naturreservat, 
Vindelfjällens naturreservat, ligger inom kommungränsen. 

Därför blev vi medlemmar i Kommuninvest. Kommuninvest till-
varatar kommunernas intressen och det känns tryggt att ha en 
stabil och bra lånepartner att vända sig till. De har specialiserat 
sig på att låna ut pengar till kommunerna och arbetar för kom-
munernas bästa, säger Göran Wikström, kommunchef.

sorsele är en Ekokommun och är med sin areal på 7 465 kvadratkilometer, bestående av fjäll-, skogs- och 
jordbruksmarker, en av sveriges största kommuner till ytan. i snitt bor här 0,4 personer per kvadratkilome-
ter. centralorten sorsele ligger delvis på en holme i vindelälven.

Sorsele kommun

Vindelälven i kvällssol.

ny medlem

yta: 7 465 kvadratkilometer.

Folkmängd: 2 743 personer.

Folkökning/minskning senaste  
halvåret: -17.

Kommunstyrelsens ordförande:  
Roland Wermelin (c).

Kommunstyrelsens vice ordförande:  
Tor Israelsson (s).

Kommunchef: Göran Wikström. 

Ekonomichef: Jan Nilsson

Kommunal- och landstingsskatt:  
33,4 procent. 



Svenska kommuner och  
landsting i samverkan

Telefon: 019-16 78 00   www.kommuninvest.se

Är du intresserad av att ersätta  
din nuvarande pappersutgåva av 
Kommuninvest Dialog med en 
digital variant?

Kontakta Lucas Kolping, 
lucas.kolping@kommuninvest.se  
så kommer du i fortsättningen  
att få en PDF via e-post.

vill du ha Dialog  
i digital form?

Åke Nilsson 
bitr. chef utlåning och 

rådgivning

 Telefon: 019-16 78 08

Krister Frödin 
chef utlåning och 

rådgivning
Telefon: 019-16 78 16

Ann Sörman  
Telefon: 019-16 78 20

Ulf Selinder  
Telefon: 019-16 78 12

Nedim Murtic 
Telefon: 019-16 78 07

 

Sofia Frändberg 
Telefon: 019-16 78 17

Kommuninvests  
finansrådgivare

Karl Aigéus 
Telefon: 019-16 78 28

Den 11 januari började 
Roger Toftling på 
IT-avdelningen. Han 
kommer närmast från 
SEB:s IT avdelning.

Jonas svenson som 
tidigare arbetat hos  
oss kom tillbaka den  
1 mars efter sex 
månader på Riksgälden.

christer sahlin som 
tidigare varit visstids-
anställd är från och  
med den 1 mars 
tillsvidareanställd.

lucas Kolping som  
har arbetat som recep-
tionist hos oss har sedan 
den 1 januari bytt arbets-
uppgifter och arbetar nu 
som informationssekre- 
terare i staben. Han är 
visstidsanställd under 
2010.

nytt gemensamt telefonnummer  
för utlåningsärenden:

Telefon 019-16 78 81
Kl 08.00 – 12.00, 13.00-17.00

Personalnytt

Torsdagen den 25 mars 
2010, Berns Salonger och 
Chinateatern, Stockholm.

I samverkan med  
Ung Företagsamhet.

Inbjudan och anmälan via: 
www.kommuninvest.se. 

Kommuninvests 
föreningsstämma

Anmäl dig till

Alla är faktiskt inte födda  
på 40-talet!  
Om välfärdens förutsättningar  
och finansiering.


