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”Geopolitiska, 
ekonomiska och  
miljömässiga  
spänningar yr  
omkring oss.”
Noreena Hertz, professor inom området  
finansiell ekonomi, globalisering och hållbar  
utveckling, var gästtalare på Kommuninvests  
föreningsstämma.
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Efter en hård vinter känns 
nu försommarens vindar 
mjuka och hoppgivande. 
Mycket har hänt under 
2011 och det var med stor 
glädje som Maria Viimne  

och jag stod på scenen vid årets förenings-
stämma. Att få förmånen att inför våra äga-
re och kunder presentera de framgångar som 
Kommuninvest gjorde under 2010 är obeskriv-
lig. Det var ett år där vikten av det kommuna-
la samarbetet inom finansområdet bekräftades 
på många sätt. Kanske det största ändå var 
Riksbankens erkännande av Kommuninvest 
som systemkritisk aktör och godkännande av 
Kommuninvest som penningpolitisk motpart. 

Allt är dock inte frid och fröjd, det finns ut-
maningar. Där är kanske effekterna av framtida 
regelförändringar den mest komplexa. Vi får 
inse att nödvändiga förändringar av regelsyste-
met inte är till för oss utan för de stora banker-
na. Förändringarna påverkar dock oss och de 
som är schablonartade kan till viss del utgöra 
ett hot. Vår systerorganisation i Finland, 
Munifin, finska finansdepartementet och deras 
finansinspektion har dock helt nyligen gått ige-
nom effekterna för Munifin om den s.k leverage 
ratio skulle införas. En regel som skulle tvinga 
fram högre eget kapital hos både dem och oss 
då värdet av en solidarisk borgen inte räknas 
som eget kapital. Deras strategi är att fortsätta 
med lobbyarbetet då de ser stora möjligheter 
att regeln inte införs, alternativt inte drabbar 
institutioner som Munifin och Kommuninvest. 
Räcker inte det, förbereder Finland förändrin-
gar i lagstiftningen så att man säkerställer 
Munifins roll och ställning. Ett arbete vi kan 
dra nytta av i våra kontakter med regeringen. 

Jag har även förstått att Riksgälden och vi 
numera har gemensam syn på finansiering av 
den offentliga sektorn. Riksgälden ska finan-
siera statliga investeringar medan enskilda kom-
muner finansierar sina via Kommuninvest eller 
annan kreditgivare. Jag hoppas att det innebär 
att vi tillsammans med Riksgälden kan öppna 
upp för ändringar i modellen för medfinansie-
ring. Att via en kommuns balansräkning stötta 
staten är omständligt, tveksamt och dyrt. Vill 
regeringen absolut ha ett bevis på en enskild 
kommuns engagemang är det betydligt enklare 

och framförallt billigare att gå via resul-
taträkningen. 

Avslutningsvis på temat den blomstertid nu 
kommer. Vi syns i Almedalen och trevlig som-
mar!

TOmAS Werngren

Verkställande direktör

Den blomstertid  
nu kommer …
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Att förverkliga drömmar  
kräver tålamod och optimism
Rapport från Kommuninvests föreningsstämma och 25-årsjubileum

Rubriken ovan är hämtad från en in-
tervju med Kommuninvests allra för-
sta ordförande Ingrid Fransson. Av 
ålderskäl valde hon att stanna hem-
ma när jubileet firandes på Clarion 
Hotel Sign i Stockholm den 7 april. 
”Lite omdöme har man väl fortfaran-
de”, kommenterade hon med glimten 
i ögat sitt nej tack. I stället skickade 
hon en filmad hälsning till gästerna. 
Och de var många. Totalt deltog när-
mare 400 personer under stämmo-
dagen. Stämningen var på topp. Inte 
minst när Kommuninvests idégivare 
Lars M Andersson hyllades med sång 
från scenen under middagen.

Den som besöker Kommuninvests 
årsstämma räknar med en inspire-
rande upplevelse utöver den formel-
la stämmodelen. Jubileumsstämman 
var inget undantag. Specialinbjudna 
talare var professor Noreena Hertz, 
fotografen och debattören Jens 
Assur samt civil- och bostadsminis-
ter Stefan Attefall (KD).

Dagens moderator var Bella Goldman, 
kommunikationsstrateg och TV-
journalist. Det övergripande temat 

för 2011 års stämma var 

”Långsiktig hållbar  
samverkan – att tänka 
och göra skillnad”.

Bella Goldman var  
dagens moderator
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Noreena Hertz budskap till stämmodeltagarna:

Överskatta  
inte experterna.  
Underskatta  
inte er egen  
förmåga!

noreena Hertz är professor inom området finansiell 
ekonomi, globalisering och hållbar utveckling. Hon  
höll under dagen ett tal som väckte mycket uppmärk-
samhet. Hon är själv exportkonsult och bland annat  
rådgivare till Världsbanken. Trots detta uppmanade  
hon publiken att inte lita alltför mycket på expertråd. 
Här följer en förkortad tolkning av hennes föreläsning 
fritt översatt till svenska.

Tack för att ni har bjudit mig att stå inför 
en så förnäm publik vid högtidlighållan-
det av 25-årsjubileet. Det är en ära att bli 
inbjuden. Jag vet att ni alla är mycket vik-
tiga personer. Att ni alla har ansvar för att 
dagligen fatta beslut som påverkar tusen-
tals människors liv. Jag vet att det numera 
bara blir svårare att fatta beslut, eftersom 
världen är mer oförutsägbar, komplex och 
snabbt föränderlig än den varit under nu-
tidshistorien. Geopolitiska, ekonomiska 
och miljömässiga spänningar yr omkring 
oss. Väst gör nu upp med arvet efter tre 
krig. Kriget mot terrorismen är ännu inte 
vunnet.

Konsekvenserna efter jordbävningen 
och tsunamin i Japan är ännu inte helt 

blottlagda. Översvämningar i Pakistan, 
Kambodja, Haiti och på Nya Zeeland 
visar på vilka svåra och oförutsägbara 
väderförhållanden vi står inför. Och på de 
flesta håll i världen är finanskrisens effek-
ter fortfarande starkt påtagliga. Portugal 
och Irland med sina svårigheter syns åter 
i nyhetsflödet. 

BräcKLigHeT i en gLOBAL TiLLVArO
I Storbritannien är risken för en andra 
lågkonjunktur fortfarande överhängande. 
Den ekonomiska nedgången påminner oss 
om hur bräckliga vi kan vara i en glo-
baliserad värld. En värld i förändring där 
gårdagens maktlösa snabbt blir de mäk-
tiga av i dag. Brasilien, Kina och Indien 

har redan tagit över marknader som varit 
västvärldens. En värld där förhållanden 
mellan medborgare och konsumenter, re-
geringar och företag, nationer och region-
er förändras i snabb takt. En värld där vi 
har tillgång till mer information än någon-
sin tidigare, men där vi inte kan hantera 
all information som tillkommit. Hur svårt 
är det inte att fatta rätt beslut och att väl-
ja rätt i en värld som förändras så fort, är 
så oförutsägbar och dränks av informa-
tion? Ändå är det avgörande att ha verk-
tygen och förmågan att göra precis det. 
Det är avgörande att ha rätt perspektiv 
och rätt strategi för att begripa den här 
världen. Just för att jag är medveten om 
vidden av utmaningen, hur svårt det är att 
få grepp om en så komplex värld som 
denna, vill jag dela med mig av den kun-
skapen i mitt föredrag.

”Om jag måste 
betygsätta oss  
på en tiogradig 
skala skulle jag  

ge en trea.”
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UnDerBeTyg när DeT  
gäLLer AnALyS inFÖr BeSLUT
För det första, vad det gäller tankar om 
hur vi vanligtvis gör förutsägelser om 
framtiden och hur vi försöker att förstå 
världen. Och för det andra, hur vi kan 
förbättra våra metoder. Hur vi kan tänka 
fiffigare när vi ska ta oss fram. Hur väl vi 
bearbetar all den information som finns 
för att kunna fatta våra beslut? Om jag 
måste betygsätta oss på en tiogradig skala 
skulle jag ge en trea. Varför så lågt? Jag ska 
ge tre skäl som jag ska redogöra i detalj.

Vi LiTADe BLinT På exPerTer  
ViLKeT LeDDe TiLL FinAnSKriSen
Det första är att vi har börjat lita alltför 
mycket på experter. Det andra är att vi 
låter oss fångas av allt som tycks veten-
skapligt. Det tredje är att de genvägar vi 
tar för att få grepp om all information kan 
göra oss en björntjänst.

Vi litar alltså på experter i alltför stor 
utsträckning. Finanskrisen är ett exempel 
från senare tid på vart det kan leda, som 
vi alla vet. När vi tänker på det nu, är det 

”Det som  
ansågs vara 

expertutlåtanden 
granskades inte.”

”Hjärnan (…) 
inaktiverades 

när experterna 
talade.”

”Sophämtarna  
slog finans-

ministrarna.”

ganska absurt hur stor tillit vi satte i per-
soner som vi antog vara experter inom 
finansvärlden. Men vi litade på allt från 
kreditvärderare till ekonomer, från Alan 
Greenspan1 till Bernie Madoff2. Det som 
ansågs vara expertutlåtanden granskades 
inte. De fåtal gånger de ifrågasattes, igno-
rerades de personer som vågade ställa frå-
gor. Eller så sparkades de från sina upp-
drag. Det resulterade i att så dåliga 
investeringskategorier som isländska ban-
ker eller subprime-lån3, värderades A, ib-
land till och med AAA av Moody’s och 
Standard & Poor’s. Det ansågs att man 
tryggt kunde köpa och sälja dem utan för-
behåll. Man trodde att det var tryggt just 
på grundval av experternas åsikter. Vi 
hamnade i en situation där sofistikerade 
investerare som Bank Medici4 investerade 
i en fond som utlovades tio procent årlig 
avkastning, trots det osannolika att någon 
skulle kunna garantera en sådan avkast-
ning. Detta bara för att man litat på en enda 
person – Bernie Madoff. Detta är ett exem-
pel på experter som inte granskades enbart 
för att de uppfattades som experter. 

Vi HAr AVSAgT OSS mAKTen
Vår tjusning för och tillit till experter 
är ett fenomen som jag tror kommer att 
förvärras eftersom vi i en förvirrad värld 
leds av våra instinkter att vända oss till 
auktoriteter och experter som likt föräld-
rar kan ge oss svaren och tala om för oss 
vad vi bör göra. Självklart har experter 

bidragit enormt till vår värld. Det gör de 
fortfarande. Problemet ligger hos oss. Vi 
har blivit slavar under dem. Vi har bli-
vit slavar under deras bestämdhet, viss-
het och under resans gång har vi släppt 
vårt ansvar, valt bort vårt intellekt och 
förstånd till förmån för deras sanning. Vi 
har avsagt oss makten och bytt ut vårt 
obehag inför det ovissa mot illusionen 
om visshet som de ger. Det här är ingen 
överdrift. Nyligen utfördes ett experi-
ment där man undersökte hjärnan på en 
grupp vuxna. Deras hjärnor skannades 
medan de lyssnade till experter. Det vi 
såg var att den del av hjärnan som fat-
tar självständiga beslut faktiskt inaktive-
rades när experterna talade. De trodde 
på vad än experterna sade. Experter tar 
också fel. Finanskrisen är förstås ett ex-
empel på det. Ett av många. Vet ni att 
studier visar att läkare ger fel diagnos i 
fyra fall av tio? Visste ni att ni med större 
sannolikhet fyller i en deklaration kor-
rekt om ni gör det själva än om ni ger 
den till en revisor? Visste ni att The Eco-
nomist5 under tio år bad finansministrar 
och sophämtare göra förutsägelser. Sop-
hämtarna slog finansministrarna. 

ViKTigT ATT HåLLA HJärnAn igång
Den ”arabiska våren” då? Den förbisågs 
helt av en rad internationella experter på 
arabvärlden. För vår hälsa, vårt välstånd 
och vår gemensamma säkerhets skull är 
det nödvändigt att vi behåller den besluts-
fattande delen av hjärnan aktiv. Jag säger 
det i egenskap av ekonom som under någ-
ra år har studerat hur vi tänker och varför, 
men även – och jag är medveten om ironin 
– i egenskap av expert. Ja, det är proble-
matiskt. Jag är professor och rådgivare till 
stora företag och organisationer som 
Världsbanken. Men jag är en expert som 
anser att expertens roll måste förändras. 
Att vi experter måste vara mer öppensin-
nade, mer demokratiska och mycket mer 
öppna mot personer som ifrågasätter våra 
åsikter. Ni förstår, även om det finns un-
derbara civilisationsgynnande undantag 
är min erfarenhet att på det stora hela 
skapar experter strikta läger. Inom dessa 
läger uppstår det ett dominant perspektiv 
som brukar tysta allt motstånd.
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Experterna följer rådande strömningar 
och blir besatta av sina egna guruer. Alan 
Greenspan som, till exempel, hävdade att 
den ekonomiska tillväxten bara skulle 
rulla och rulla och rulla, blev aldrig ifrå-
gasatt av sina jämlikar.

BArn AV Sin TiD
Jag har fått veta att experter styrs av ti-
dens kulturella och sociala normer. Detta 
vare sig det handlar om viktorianska ex-
perter som skickade kvinnor till mental-
sjukhus för att de uttryckte lusta eller psy-
kiatriker i USA som så sent som 1973 
fortfarande kategoriserade homosexuali-
tet som en mental sjukdom. Allt det här 
betyder att paradigmskiften sker för lång-
samt och att man lätt bortser ifrån komp-
lexitet och nyanser. Att erkänna att vi är 
beroende av experter och att de är begrän-
sade är ett avgörande steg mot att ändra 
sitt tänkesätt.

VärLDen är inTe enKeL ATT FÖrSTå
För det andra, efter upplysningstiden, an-
sågs människan ha besegrat naturen ge-
nom att bemästra naturvetenskapen. Det 
ledde till en nästan blind tro på allt som 
tedde sig vetenskapligt. Men det här har 
varit till vår nackdel. Ta till exempel ma-
tematiska modeller. De är numera så ro-
mantiserade att de anses återge världen 
trots att värden ofta är för komplex för 
att skildras på detta sätt. Jag minns när 
jag som fjortonåring var på min första 
ekonomiföreläsning. Jag såg läraren skri-
va grafer och ekvationer på svarta tavlan. 
Då slogs jag av tvivel över huruvida en 
lika mångdimensionell värld som vår full-
gott kan reduceras till så städade modeller 
och formler. Var världen verkligen så en-
kel? Jag vill hävda att den inte är det, sär-
skilt när det gäller ekonomi. Särskilt nu-
mera, när en händelse i Tokyo kan få 
följder för en fabrik i Göteborg. Eller när 
obetalda bostadslån i Louisiana kan inne-
bära stark nedskärning av den kommu-
nala budgeten i Liverpool.

Jag menar inte att modeller som sådana 
är oanvändbara, men om vi i en rörlig 
sammanhängande värld litar för mycket 
på modeller och deras prognosförmåga 
riskerar vi att bli tagna på sängen av hän-
delser medan de sker. Det är inte bara mo-
deller vi ska se upp med. 

SiFFrOr LJUger ALDrig. STrUnTSnAcK!
Vi har ett uttryck på engelska som lyder 
”Siffror ljuger aldrig”. Men självklart vet 
vi att de gör det. Vi har sett uppenbara 
exempel som i fall där regeringar aktivt 
gett felaktig information, som i Grekland 
nyligen. Eller när företag som Enron6, 
Parmalat7 eller Wordcom8 gett ut felaktig 
information. Det finns många fall där 
myndigheter helt enkelt haft felaktig in-
formation, men trott på den. I USA har 
det nyligen framkommit att produktivi-
tetstalen faktiskt var helt fel. I beräkning-

arna hade man glömt att ta hänsyn till att 
en stor del av arbetet skedde utanför lan-
det. När de sa att USA höjt sin produkti-
vitet var det mer rimligt att säga att indu-
striarbetare i andra länder som Mexico 
stod för uppstramningen. Har man fel in-
formation, fel siffror och tror på dem 
blint, blir det förstås svårt att fatta rätt 
beslut. Ibland gäller frågan inte siffror, 
utan större saker. Som frågan om allting 
kan eller ska mätas. Ibland är vi så be-
satta av att kvantifiera att vi försöker 
tränga in saker i mått som inte passar. 
Nyligen gav jag råd till ett företag som 
försökte komma på hur de skulle faststäl-
la hur mycket besökarna på deras webb-
plats var värda. Någon sa ”Vi kan väl ge 
alla besökare samma värde i dollar?” Men 
är varje besökare samma typ av männis-
ka? Den typen av misstag begår vi när vi 
försöker överkvantifiera vår värld.

Det tredje skälet till att vi är dåliga på 
att få grepp om världen har att göra med 
informationsparadoxen. I en värld där vi 
har större tillgång till information än nå-
gonsin vet vi paradoxalt nog mindre, ef-
tersom vi inte kan hantera mängden in-
formation som vi numera möter dagligen.

Av redaktionella skäl har detta tal försetts 
med mellanrubriker.

1. Alan Greenspan var ordförande i USA:s centralbank, 
Federal Reserve 1987–2006.

2. Bernard ”Bernie” Madoff var en amerikansk finansman 
som 2009 dömdes till 150 års fängelse bland annat för  
bedrägeri i mångmiljardklassen.

3. Subprime-lån är ett amerikanskt begrepp för lån som  
givits utan lika höga krav på säkerhet som bankerna  
normalt kräver. Vid subprime-lån lämnas kredit i förhållandet 
till värdet på de tillgångar som belånas, men ingen bedöm-
ning görs av låntagarens betalningsförmåga. När räntorna 
steg i samband med finanskrisen fick många låntagare  
problem att betala sina lån.

4. En bank i Österrike som investerade i fonder hanterade  
av Bernard Madoff. (Se not 2.)

5. En ansedd brittisk tidskrift grundad 1846. Ges ut en  
gång i veckan och har fokus på internationell politik och  
ekonomi.

6. Enron Corporation var ett mycket stort amerikanskt  
energiföretag som gick i konkurs 2001. Orsaken var bland 
annat insiderhandel, bokföringsbrott och korruption. 

7. Parmalat är en italiensk livsmedelskoncern och ett av 
Europas största mejeriföretag. Det gick i konkurs 2003  
och drivs sedan dess av en konkursförvaltare. 

8. Wordcom var ett internet- och telekombolag som efter  
en allvarlig redovisningsskandal gick i konkurs 2002.

 



7

Kom
m

uninvest Dialog nr 2 – 2011

Erik Johansson var den första ordföranden 
i Kommuninvest ekonomisk förening.

ERIK JOHANSSON
en av de många tidigare förtroendevalda på återbesök var erik Johansson, 
moderaternas före detta kommunstyrelseordförande i Örebro. Han var den 
första ordföranden i Kommuninvest ekonomisk förening 1993–1994.
På scenen samtalade erik Johansson med Kommuninvests vd Tomas 
Werngren. erik Johansson konstaterade att han varit tveksam till verksam-
heten till en början, men omvändes rätt snart. Därefter blev han en av 
Kommuninvests främsta ambassadörer. redan under erik Johanssons tid 
som ordförande talade man om målet att bli ett kommungäldskontor för 
svenska kommuner och landstings upplåning.
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OM JORDENS RESURSER, MäNNISKANS VAL OCH FEL HJäLTAR

Jens Assur är filmaren och fotografen som 
har rest över hela världen. Han är inte 
enbart en skicklig bildkonstnär, utan även 
en engagerad samhällsdebattör. Assur har 
under sina reportageresor fångat många 
dimensioner på människans tillvaro. Vissa 
lever i ett närmast ofattbart överflöd. Och 
andra i en ofattbar misär. Ungefär en mil-
jard människor svälter. Och den nuvaran-
de befolkningsmängden på sju miljarder 
bedöms vara nio miljarder år 2050.

 Som ett slags världsmedborgare gör 
Jens Assur iakttagelser kring människans 
beteende. När han var i Brasiliens största 
stad São Paolo, fångade han informatio-
nen om att det där finns fler betongsky-
skrapor än vad alla USA:s städer har till-
sammans.

i detta seminariepass presenterades tankar om utma-
ningar och möjligheter. Om urbanisering, miljö- och  
resursfrågor. Om enskilda individer och deras rättig- 
heter. men också om skyldigheter att forma vår  
gemensamma framtid. Det handlar inte alltid om att 
ge svaren, utan om att ställa rätt frågor.

Den stora utmaningen ser Jens Assur i att skapa en 
värld med hållbar utveckling och att alla invånare kan 
leva ett bra liv.

Vägen dit syns rätt lång. men Assur verkar trots allt 
vara optimist.

Jens Assur, fotograf och samhällsdebattör
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OM JORDENS RESURSER, MäNNISKANS VAL OCH FEL HJäLTAR

Assur berättade att under sitt 45 minuter 
långa anförande, kommer 10 000 män-
niskor runt om i världen att flytta till en 
stad. Denna urbanisering är större än nå-
gonsin.

VArFÖr FLyTTAr mAn TiLL STADen?
Jens Assur menar att det finns många an-
ledningar att flytta från landsbygden till 
staden. Det kan handla om sociala behov 
eller om etniska, kulturella och sexuella 
motiv. I den stora staden finns i allmänhet 
plats för en större vidsynthet än på landet. 

Staden lockar med andra ord. Men den 
skapar enorma problem. Ett exempel är 
trafiken. En vanlig dag i São Paolo kan 
vissa bilköer vara tjugo mil långa. Vid ett 
besök i staden hade Jens Assur två ären-

den. De tog åtta timmar och krävde att 
bilen tankades två gånger. I USA där 
många familjer väljer att äta brunch på en 
restaurang kan följande fenomen iakttas: 
Till brunchen färdas familjen i tre olika 
bilar, eftersom man efteråt har planerat 
att ge sig i väg till olika aktiviteter.

Ett annat storstadsproblem är hur alla 
invånare ska hitta sin försörjning. När 
Jens Assur besökte den indiska staden 
Bombay fångade hans kamera människor 
som letade i avloppssystemen för att hitta 
metallrester som kunde återvinnas.

För 100 år sedan fanns det en stad med 
en miljon invånare. Nu, på 2010-talet 
finns det 400 stycken. Av dem har tjugo-
fem fler än tio miljoner invånare. En av 
våra stora utmaningar är att få staden att 
fungera i samklang med landsbygden, me-
nar Jens Assur, som själv har vuxit upp i 
samhället Bollnäs. Det är viktigt att förstå 
att utflyttningen skapar ett problem. 
”Varje gång en person lämnar en ort, drä-
neras den på intellektuellt kapital.”

KOnSUmTiOn OcH ÖVerKOnSUmTiOn 
Livet kan delas in i två nivåer tycker Jens 
Assur. Nivå ett handlar om att ha tak över 
huvudet, rent vatten, äta sig mätt och inte 
behöva vara orolig för sin personliga sä-
kerhet. Nivå två handlar om konsumtion 
för nöjes skull, till exempel semester. 
Konsumtionen i nivå två tycks inte ha nå-
gon gräns när det gäller högsta nivå. 
Assur berättar att den billigaste t-tröjan i 
modehuset Pradas flaggskepp i Japans hu-
vudstad Tokyo kostar 2 000 svenska kro-
nor. I Tokyos storstadsområde bor för öv-
rigt 32 miljoner människor. 

Även i Sverige hyllas konsumtionen. 
Ett exempel hämtar Jens Assur från tid-
ningen Connoisseur som distribueras till 
den knappt en procent av Sveriges befolk-
ning som har en högre inkomst än 1,2 
miljoner per år. I ett inslag som handlar 
om fjällsemester uppmanas läsarna att 
komma ihåg att det allra viktigaste för en 
fjällsemester är att ha de viktigaste acces-
soarerna.

Assur har sett personer födda på 
1980-talet som på en enda kväll har kon-
sumerat champagne för 400 000 kronor. 

VAr LångSiKTig
Tidigt på 2000-talets början gav Jens 
Assur sin morfar beröm för den snygga 
rock han bar. Det visade sig att rocken var 
inköpt 1950. Detta tycker Assur manar 
till eftertanke. De varor vi köper skulle vi 
kunna använda betydligt längre än vad vi 
gör i dag. Han tar kök som exempel.  
I marknadsföringen uppmanas vi att köpa 
kök. Skulle vi tröttna på luckorna är det 

bara att slänga dem och köpa nya. Jens 
Assur tycker också att många produkter 
borde tillverkas för att hålla längre. En 
femtiotalsmöbel klarar av att slås mot en 
tröskel utan att gå sönder. Men många 
möbler som tillverkas i dag tål inte någon 
oöm behandling, vilket gör deras livs-
längd onödigt kort. 

På scenen bär Jens Assur läderkängor. 
Dessa menar han kan hålla massor av år 
under förutsättning att man sköter dem 
ordentligt. Vi måste vårda de ägodelar vi 
har, säger han. Detta är en del av vardags-
insatser alla människor i västvärlden kan 
göra för att bidra till ett uthålligare sam-
hälle.

VAD är ViKTigT egenTLigen?
”Vi lever i en tid som handlar mycket om 
jaget”, säger Jens Assur. Han berättar att 
av Sveriges tio mest populära föredrags-
hållare talar samtliga om hur man blir 
framgångsrik. ”Det är viktigt att komma 
tillbaka till vi.”

Provokativt frågar Jens Assur sin pu-
blik hur många som kan namnet på någon 
i Idol-juryn*? I nästa andetag frågar han 
hur många som kan namnet på någon av 
de främsta svenska forskarna inom områ-
dena mat och klimat. ”Vi fokuserar på fel 
hjältar”, slår Assur fast.

Vi har alla ett val, menar Assur. ”Det 
är kul att konsumera ett tag. Men i det 
långa loppet tröttnar man.” 

Dessutom måste resurserna räcka till 
alla jordens invånare. På frågan om hur 
det ska gå till finns inget svar, säger Assur. 
En ändrad livsstil för oss som bor i väst-
världen handlar inte om att klä sig i säck 
och aska, menar han. ”I stället handlar 
det om att göra val. Och att förstå att mitt 
beteende som människa gör en skillnad.”

Filosofiskt konstaterar Jens Assur att 
vi människor lever så kort tid att vi inte 
tror oss behöva ta ansvar för vårt eget be-
teende. Tänk om vi i stället skulle leva i 
500 år.

* Idol är ett TV-program skapat efter en engelsk 
förebild. Programmet går ut på att hitta nya mu-
sikartister.

Intresserad av ytterligare tankar från Jens 
Assur? I Dialog Nr 1/2011 finns en läng-
re intervju. Ladda ned eller läs artikeln via 
www.kommuninvest.se (Klicka på ordet 
”Dokument” på webbplatsens startsida.)
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”Vi har alla    
  ett val”
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Det är med stor stolthet jag står här i dag. 
25 år efter det att verksamheten startades av 
nio kommuner och landstinget i Örebro län.

Idén var lika enkel som genial. 
Tillsammans får svenska kommuner och 
landsting bättre lånevillkor än var och en 
för sig.

Utvecklingen från uppstickare till eta-
blerad stöttepelare när det gäller svenska 
kommuner och landstings finansiering var 
inte given. Till exempel såg de etablerade 
bankerna med oro och irritation på den 
ökade konkurrensen.

imPOnerAnDe  
meDLemSTiLLSTrÖmning
Medlemstillströmningen har alltsedan 
dörren öppnades 1993 för alla Sveriges 
kommuner och landsting att bli medlem-
mar varit imponerande. Ju tuffare de eko-
nomiska kriserna har varit, desto större 
har medlemsökningen blivit. Just nu är 90 
procent av Sveriges kommuner och unge-
fär en tredjedel av landstingen medlem-
mar i Kommuninvest.

Inför tjugofemårsjubileet har vi tagit 
fram en bok som handlar om vår historia 
och om vår framtid. Jag hoppas att du 
kommer att ta den till ditt hjärta. Här 
samsas aktiva politiker, f.d. regeringsleda-
möter och pionjärer med vanliga medbor-
gare – samtliga med intressanta tankar om 
Sveriges och välfärdens historia och fram-
tid. En extra dimension i boken är en re-
ceptsamling. Alla medverkande har näm-
ligen fått lämna varsitt recept på en 
maträtt, bakverk eller något annat ätbart.

ägArDireKTiV På HÖg  
STABiL riSKniVå
Apropå recept, alltså tillvägagångssätt för 
att skapa något, så lämnar vi som äger 
Kommuninvest ekonomisk förening varje 
år direktiv till Kommuninvest i Sverige 
AB, det bolag som hanterar verksamhe-
tens affärer. Den viktigaste förändringen 
i 2011 års ägardirektiv berör våra kapi-
taltäckningsregler. Dessa innebär att 

Stolt över 25 
års framgång

Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvests föreningsstyrelse.

Det var en mycket nöjd ord-
förande i föreningsstyrelsen 
som tog till orda på stämman. 
Ann-Charlotte Stenkil har hållit 
i rodret sedan 2007. Hon kon-
staterade att Kommuninvests 
utveckling inte varit given. 
Tvärtom har det funnits mot-
stånd. Framför allt från kon-
kurrenter.

I sitt tal betonade Stenkil att 
verksamheten uppträder som 
en kommungäld. 
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Kommuninvest i Sverige AB ska ha funge-
rande riskhanteringssystem för att kunna 
överblicka och hantera riskerna i verk-
samheten. 

När det gäller bolagets totala risknivå, 
så slår vi fast att bolagets styrelse inte får 
underskrida en kapitaltäckningskvot på 
2,60. Ägarnas krav på kapitaltäcknings-
kvot har fördubblats jämfört med tidiga-
re. Detta är en anpassning till det förlags-
lån som upptagits från medlemmarna och 
sedan vidarelånats till det verksamhetsdri-
vande bolaget.

ViLL HeLST SLiPPA  
LeVerAge rATiO
Kommuninvest klarar med råge de nya 
kapitalkraven som slås fast i banksyste-
mets nya internationella regelbok, kallad 
Basel III. Dessa baseras på en beräkning 
av riskvägda tillgångar, liksom de två nya 
krav på en likviditet som införs. Förslaget 
om en ”leverage ratio”, ett icke riskbase-
rat kapitalmått, har rönt stort motstånd 
bland remissinstanser. Skulle det ändå bli 
ett grundläggande krav från och med 
2018, kan det leda till behov att öka 
Kommuninvests kapitalbas rejält. 
Kommuninvest verkar tillsammans med 
sina systerinstitut för att kommunala  
finansieringsinstitut helt ska slippa omfat-
tas av regeln, alternativt att leverage ratio 
för kommunala finansieringsinstitut sätts 
till 1 procent. Hur som helst bör vi ändå 
förstärka vår kapitalbas. Därför kommer 
även i fortsättningen stora delar av vårt 
resultat att förvandlas till eget kapital.

UPPSLUTningen  
Kring FÖrLAgSLåneT  
eTT STyrKeBeViS
När det gäller det tidigare nämnda för-
lagslånet kan jag med stor tillfredsställel-
se konstatera att samtliga medlemmar 
tecknat sig för detta lån som har varit fri-
villigt. Det är ett styrkebevis att alla med-
lemmar har markerat sitt engagemang för 
ett ännu starkare Kommuninvest och fort-
satt attraktiv finansiering av välfärden. 
Målet var att nå en miljard. Ett mål som 
vi klarade av tillsammans.

De flesta av oss som är närvarande i 
dag representerar Kommuninvests ägare. 
För bolaget är det avgörande att till ex-
empel målgruppen utländska investerare 
förstår styrkan i detta ägarskap. Det  
tydligaste kvittot är den dubbla trippel-A-
rating som verksamheten får av de två  
ledande internationella kreditvärderings-
företagen. Deras bedömning baseras på 
tillit och inget annat.

Den högre status, och den tydligare sig-
nal om organisationens representantskap 
och förankring i den offentliga sektorn, 
som ett namnbyte till Kommungäld inne-
bär, kommer att resultera i en starkare 
ställning på den nationella och internatio-
nella kapitalmarknaden. Denna påverkar 
i positiv bemärkelse affärsvillkoren.

BÖr HeTA DeT mAn är
Vi uppträder redan i dag som en Kom-
mungäld – genom att vara kommun-
sektorns förlängda arm in i kapital-
marknaden, finansiera en stor del av 
kommunsektorns låneskuld och ta ett an-
svar för att tillhandahålla finansiering till 
sektorn. Då bör vi också heta så.

Det är med nyckelordet ”Tillsammans” 
vi som Kommungäld ser fram mot att fira 
femtioårsjubileum år 2036.

Glöm aldrig att Kommungälden blir 
precis så stark som vi bestämmer att den 
ska bli.

Av redaktionella skäl har detta tal försetts med 
mellanrubriker.
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Ellen Bramness Arvidsson, ordförande i Kommuninvests bolagstyrelse, menade i sitt stäm-
motal att Kommuninvest var en viktig aktör under finanskrisen. Genom sitt agerande un-
der brinnande kris, säkrade man likviditetsförsörjningen för ett antal kommuner.

Sist jag stod på scen framför er var vi mitt 
i den största finansiella krisen världen sett 
sedan 1930-talet. Våren 2009 var det ing-
en som visste hur det skulle gå, och jag vill 
minnas att jag försökte att hitta små 
strimmor av hopp i den mörka bild som 
målades upp av vår framtid. 

Krisen har visat sig vara mycket allvar-
lig. Den har överförts till realekonomin 
och ändrat förutsättningarna för den fort-
satta tillväxten i stora delar av världen på 
ett dramatiskt sätt. Och när realekonomin 
drabbas, då är det den enskilda männis-
kan som får bära kostnaderna i sin var-
dag. 

Om nÖD OcH åTerHämTning
”Nöden lär den nakna kvinnan att spinna, 
kommer jag ihåg att jag sa”. Och det kan 
synas legärt att kasta fram en sådan bild. 
Det är fortfarande många som har det 
svårt. Dock kan jag konstatera att den 
svenska ekonomin håller på att återhämta 
sig och det finns skäl att glädjas över det.

Speciellt eftersom jag är övertygad om 
att Kommuninvest spelat en viktig roll i 
den återhämtningen. Organisationen kun-
de, genom sitt agerande under brinnande 
kris, säkra likviditetsförsörjningen för ett 
antal kommuner. Härigenom demonstre-
rade vi att Kommuninvest är en stabilise-
rande faktor i ekonomin. Det blev i detta 
skeende också uppenbart på vilka sätt 
Kommuninvest behövde stärkas och för-
bättras.

KOmmUninVeST HAr BLiViT STArKAre
Under de två år som gått sedan dess har 
Kommuninvest just stärkts och förbätt-
rats. Väldigt mycket har skett under 2010. 
Att ni ville stärka bolagets egna kapital 
har gjort bolaget stabilare, medlemskapet 
i RIX har gett oss ett offentligt kvitto på 
att vi är en långsiktig och stabil aktör. 

Jag tror att förklaringen till att förtro-
endet för Kommuninvest växer ligger i att 
verksamheten bygger på en kristallklar idé 
– Kommunerna äger säkerheten för lånen, 

Kommuninvest var en  
viktig aktör som skapade  
stabilitet under finanskrisen

vilken är den egna beskattningsrätten. Det 
är näst intill självklart att den rätten ska 
användas för att skaffa billig finansiering 
av den kommunala verksamheten. Med 
säkerhet och riskkontroll som ledstjärna 
är vi genom detta i dag en Kommungäld 
för Sveriges kommuner och landsting.

KLiVer FrAm SOm KOmmUngäLD
Den lyckade lanseringen av Svensk 
Kommunobligation har inte bara synlig-
gjort Kommungälden på den svenska fi-
nansmarknaden, utan även gett oss ett 
verktyg att löpande prissätta kommunal 
upplåning. Det gör att alla som vill kan 
läsa av vad kommunsverige måste betala 
för att låna pengar. Genom att vi nu emit-
terar korta papper på fasta löptider har vi 
lagt en pusselbit till för att kännas igen 
som Kommungäld. 

I styrelsen har vi tagit fasta på de för-
utsättningar ni har gett oss och de utveck-
lingsmöjligheter Kommuninvest har. 
Tillsammans med er har vi tagit kliv mot 
en ännu mer effektiv verksamhet. Nyttan 
kommer er till godo i form av sund och 
förmånlig finansiering i goda och dåliga 
tider. 

Ni är Kommungälden, och Kommun-
gälden är till för er. De som förvaltar idén 
och gör det möjligt för er att skörda fruk-
terna av den är de som arbetar på 
Kommuninvest. Jag vill rikta mitt tack till 
personalen för det fina reslutat och den 
goda utveckling vi sett under året.

Avslutningsvis vill jag tacka för min tid 
som ordförande i bolagsstyrelsen.

Av redaktionella skäl har detta tal försetts med 
mellanrubriker.

Ellen Bramness Arvidsson avgick 
som ordförande i Kommuninvests 
bolagsstyrelse vid årets stämma.  
Fortfarande sitter hon kvar som  
vice ordförande i styrelsen.
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Kommuninvests vd och vice vd

ett år utöver det vanliga
Tomas Werngren och Maria Viimne är vd respektive vice vd på Kommuninvest. Från 
scenen presenterade de två växelvis året som gått. Ett av deras huvudbudskap var 
att Kommuninvest är ett bra bevis på långsiktigt hållbar samverkan.

Förutsättningarna för verksamheten skiljer sig i tid och rum. ”Om vi gör vårt bästa 
vid varje tillfälle, ska det gå bra. Det är viktigt att vi ständigt ställer oss frågan; kan vi 
göra vårt jobb lite bättre?” inledde Tomas Werngren.

År 2010 präglades av fortsatt medlemstillväxt, en strategisk förstärkning av kapi-
talbasen samt lanseringen av Svensk Kommunobligation; ett långsiktigt upplånings-
program på den svenska marknaden.

Tomas Werngren gav idégivaren till Kommuninvest, Lars M 
Andersson, en eloge och menade att det finns anledning att vara 
stolt över verksamheten. Werngren pekade på att förändrings-
förmåga är en del av verksamhetens DNA. Kommuninvest har 
också utvecklats kraftigt under 2000-talet. Han ser ett ökat fo-
kus på corporate governance. Begreppet är rätt brett och refere-
rar till ett företags styrning via lagar, regelverk, ägare, ledning 
och omvärld. När det gäller Kommuninvest talar ägarna tydligt 
om vad verksamheten ska leverera.

DÖDA inTe iDéer FÖr SnABBT
När det gäller omvärlden kommenterade Tomas Werngren bland 
annat den senaste tidens statsfinansiella härdsmälta och riksban-
kernas exitstrategier när det gäller bankernas återbetalning av 
de stödlån de fick under finanskrisen. Kommuninvest hamnade 
inte i samma situation som många andra finansinstitut. Samtidigt 
är det viktigt att acceptera och förstå att fel och problem alltid 
kommer att uppstå på finansmarknaden. Men det gäller att ha 
rutiner för att hantera dem.

Tomas Werngren menade också att det är viktigt att inte alltför 
tidigt rensa bort idéer som till synes ser dåliga ut. ”I en trädgård 
finns det ogräs. Men allt ska inte tas bort. Man får inte alltför tidigt 
bestämma sig för vad som är rätt eller fel. Det som till en början 
bedöms som ogräs kan växa upp och bli den finaste plantan.”

FyrA FOKUSOmråDen
Maria Viimne berörde fyra ämnen som varit i fokus för Kom-
muninvest under 2010. 
•  Kapitalförstärkning. Här har främst två insatser genomförts. Den 

ena är det 30-åriga förlagslån som gav en förstärkt kapitalbas på 
en miljard kronor. Den andra insatsen handlar om en avsiktligt 
ökad marginal på lämnade lån som förs över till det egna kapita-
let.

•  Svensk Kommunobligation. Som ett led i en effektiv riskhantering 
genomförde Kommuninvest i november 2010 de första emissio-
nerna i ett svenskt obligationsprogram. Detta minskar valutaris-
kerna avsevärt. Eftersom Kommuninvest lånar ut i svenska kronor 
känns det som en följd logiskt att låna upp i svenska kronor. Vid 
tiden för stämman var ungefär 35 miljarder emitterade via Svensk 
Kommunobligation.

• RIX. I början av 2010 godkändes Kommuninvest som så kallad 
Penningpolitisk motpart till Sveriges riksbank. Sedan mars 2010 
ingår Kommuninvest också i Riksbankens betalningssystem RIX. 

Detta ger möjlighet att använda tillgångar som säkerhet i det 
säkra system som Riksbanken ansvarar för.

•  Varumärket. Kommuninvest har stärkt sin marknadsposition un-
der de senaste åren. Bland annat har man synliggjort sin finan-
siella stabilitet och genomfört flera åtgärder för att hantera upp-
draget som Kommungäld för landets kommuner och landsting. 
Ett naturligt steg är ett namnbyte till Sveriges Kommungäld.

STArK UTVecKLing AV meDLemmAr OcH UTLåning
Medlemstillströmningen har varit fortsatt stor. Under 2010 har 
tolv kommuner blivit medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening. Just nu samverkar 254 kommuner och 8 landsting.

Även utlåningen har utvecklats positivt. Kommuninvests andel 
av den lokala offentliga sektorns totala upplåning har ökat [figur 1].  
Samtidigt ser vice vd Maria Viimne en stor utvecklingspotential 
i form av en ökad andel upplåning via Kommuninvest. Målet är 
att representera 60 procent av kommunsektorns skuld år 2012 
och 70 procent år 2015.

Maria Viimne betonade vikten av konkurrens när det gäller 
kreditgivning. ”Bästa pris vinner! Det är det ni ska söka.”

Figur 1. Bilden visar Kommuninvests utlåning i jämförelse med 
sektorns totala upplåning (i diagrammet 365 miljarder kronor.)
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Maria Viimne och  
Tomas Werngren är  
vice vd respektive vd  
på Kommuninvest.

FÖränDringAr
Maria Viimne framhöll att det i dag är ett nytt landskap för kom-
munal finansiering där Kommuninvest har stärkt sin position 
och bevisat bärkraften hos verksamhetsidén. Under 2010 har 
medlemmarna lånat upp ungefär 54 procent av sitt totala kre-
ditbehov via Kommuninvest.

För svenska kommuner har 2010 varit ett bra år resultatmässigt 
med ett ungefärligt resultat på 19 miljarder. Statsbidragen bidrog 
till att kommunerna tog sig igenom finanskrisen på ett bra sätt.

Med sitt nya svenska obligationsprogram har Kommuninvest 
etablerat en ny upplåningsnivå [figur 2]. 

UPPLåningen i SVerige HAr ÖKAT
Lanseringen av det nya svenska obligationsprogrammet har med-
fört att Kommuninvests upplåning i Sverige har ökat. Under 
2010 var andelen cirka 30 procent [figur 3]. Målsättningen är 
att ungefär hälften av den totala upplåningen inom några år ska 
komma från den svenska kapitalmarknaden.

Figur 2. även med en utlåningsmarginal är Kommuninvest oftast det billigaste 
alternativet, även om man inkluderar enskilda kommuners direkta och indirekta 
kostnader för egna certifikats-, och obligationsprogram etc.

Figur 3. Kommuninvests upplåning på den svenska marknaden har ökat.  
Den största marknaden är fortfarande Japan.



17

Kom
m

uninvest Dialog nr 2 – 2011

Figur 5. Bilden redovisar rörelseresultatet för Kommuninvest i Sverige AB, 
det bolag där Kommuninvest driver sina affärer.

Figur 4. Tabellen visar tydligt hur Kommuninvest har stärkt sin kapitalbas under 
tolvmånadersperioden 31 mars 2010–31 mars 2011.

åreTS reSULTAT
Tomas Werngren berättade att även 2010 präglades av ett bra  
finansiellt resultat för Kommuninvest [figur 5]. Rörelseresultatet på 
cirka 276 miljoner kronor ska ses mot bakgrund av ägarnas direk-
tiv om att öka Kommuninvests egna kapital till en målnivå om en 
procent av balansomslutningen. Dessa direktiv har lett till förhöjda 
marginaler i utlåningsverksamheten. 

Maria Viimne och  
Tomas Werngren är  
vice vd respektive vd  
på Kommuninvest.

VinSTDeLningSSySTem
På stämman tog medlemmarna ett principbeslut om framtida 
vinsthantering. (Läs mer om detta under rubriken ”Förenings-
stämman”) Tomas Werngren betonade att en av de viktigaste 
avsikterna med den nya modellen är att visa var resultaten hör 
hemma, det vill säga hos Kommuninvests medlemmar.

riSKHAnTering
Kommuninvest arbetar mycket med riskhantering. En viktig mo-
dell är Intern Kapitalutvärdering som är ett verktyg för att sä-
kerställa en tillfredsställande kapitalisering för att täcka risker 
och bedriva och utveckla verksamheten. Kommuninvest produ-
cerar en övergripande IKU-redogörelse varje år samt en mindre 
uppdaterad rapport halvårsvis.

Tomas Werngren kommenterade Kommuninvests IKU per den 
31 mars 2011 med att verksamheten har fyra gånger så mycket 
eget kapital som man har risker [figur 4].

Under denna rubrik redovisade Werngren även utvecklingen 
av motpartsexponeringar i derivatkontrakt. Utvecklingen har 
gått mot ökad balansomslutning samtidigt som riskexponering-
en har minskat.

* Kontrollmyndighet i Sverige är Finansinspektionen. Det är ett företags 
styrelse och ledning som äger frågan om den interna kapitalutvärderingen, 
men på begäran ska en IKU-rapport skickas in till denna myndighet.
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Om bostäder, 
 bubblor och  

byggande

Stefan Attefall (KD),  
är civil- och bostads- 
minister
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Det som borde följa i befolkningsutveck-
lingens spår är förstås bostadsbyggandet. 
Detta var ett huvudbudskap från civil- och 
bostadsminister Stefan Attefall som talade 
på Kommuninvests jubileumsstämma. Han 
konstaterade att bostadsbyggandet genom 
politiska beslut fungerade ganska väl när fyr-
tiotalisterna skulle ut på bostadsmarknaden 
på 1960-talet och början av 70-talet. Sverige 
fick miljonprogrammet.

Stefan Attefall gav en bild av dagens pro-
blematik och presenterade även motmedel.

När fyrtiotalisternas barn skulle ut fick Sverige också en bygg-
boom. ”Den var också dopad med en fastighetsbubbla som 
sprack när de stora räntesubventionerna avskaffades. Sedan låg 
en död hand över bostadsbyggandet fram till mitten av 2000-ta-
let”, inledde Stefan Attefall. Han slog fast att vi nu står med 
bostadsbrist i framförallt storstadsområdena med allt vad det 
medför; långa hyresköer, dyra bostadsrätter/villor och högt 
skuldsatta hushåll.

SVerige Bygger ALLDeLeS FÖr Få BOSTäDer
Byggandet släpar efter. Utvecklingsdiagrammet [figur 1] visar att 
byggandet sedan 1995 följer samma konjunktursvängningar som 
i övriga länder i Norden. ”Men den svenska linjen borde ligga 
ungefär dubbelt så högt eftersom vi är ett dubbelt så folkrikt 
land. Man kan omvänt påstå att vi bygger hälften så många bo-
städer per invånare som i Norge och Finland” sade Attefall.

Bilden visar Sverige, trots sitt större invånarantal jämfört med övriga 
nordiska länder, har haft ett sämre eller likvärdigt antal nya bostäder 
1995–2010.

STOrA BArnKULLAr STäLLer  
STOrA KrAV På BOSTADSFÖrSÖrJning
Vi har nu en ”högkonjunktur” när det gäller barnafödande, sade 
Stefan Attefall. ”Men mer intressant är piken som kom för un-

gefär 20 år sen. Detta är nu en stor grupp unga vuxna som vill 
ut på bostadsmarknaden. I antal handlar det om att vi nästa år 
har ungefär 150 000 fler ungdomar än vad vi hade år 2000. 
Detta ställer och kommer att ställa stora krav på den svenska 
bostadsmarknaden”, betonade Attefall.

Stefan Attefall påpekade att svenska hushåll ligger på topp i 
den europastatistik som jämför invånarnas boendekostnad med 
hushållens totala utgifter. En av orsakerna är att Sverige är det 
land i Europa som har högst andel ensamhushåll.

ÖKADe SATSningAr På HyreSBOSTäDer
Stefan Attefall pekade på två aktuella åtgärder för att skapa 
ökade investeringar i hyresfastigheter. 

En ny plan- och bygglag vill: 
•  Förenkla och effektivisera processerna.
•  Ge ökad förutsägbarhet för enskilda och företag.
•  Bidra till tydligare stöd för en bättre tillämpning.
•  Modernisera strukturer och språk.

Nya regler för allmännyttan och hyressättningen styr så att: 
•  Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska bedriva 

verksamheten enligt långsiktiga affärsmässiga principer. 
•  Bolagen ska ha marknadsmässiga avkastningskrav. 
•  Bolagen undantas från självkostnadsprincipen och förbudet 

mot vinstsyfte i kommunallagen. 
•  Begränsade värdeöverföringar från bolaget.

Stefan Attefall menar att vi i och med de nya reglerna för allmän-
nyttiga bostadsföretag inte definierar bostadsförsörjning som en 
tjänst av allmänt ekonomiskt intresse i EU-rättslig mening. Det 
beror på att man vill att allmännyttan ska vara en plats där män-
niskor med olika bakgrund, inkomst etc. får mötas. 

TVeKSAm TiLL SOciAL HOUSing
I Holland har man valt en annan väg än Sveriges. Det har nu lett 
till att de nederländska bostadsstiftelserna blivit s.k. social hou-
sing. Där får bara hushåll bo som tjänar mindre än 30 000 euro 
om året. Stefan Attefall uppmanade publiken att reflektera över 
vilka konsekvenser sådana regler skulle ha fått för den svenska 
allmännyttan? ”Eftersom 45 procent av Sveriges hyresrätter i 
dag är kommunala och vi dessbättre inte har så många hushåll 
med så låga inkomster skulle det behöva bli tal om en rätt mas-
siv utförsäljning av det kommunala bostadsbeståndet. Det har 
vi nu undvikit”, sa Stefan Attefall.

HyreSräTTen meST FLexiBeL
Hyresrätten är den överlägset mest flexibla upplåtelseformen, 
menade Attefall. Det vill han utnyttja bättre genom att låta hy-
resvärdar och hyresgäster kunna skräddarsy hyreskontrakten. 
De nya spelreglerna för hyresrätten är dock bara början av ett 
arbete att stärka denna upplåtelseform. En lagstiftning kommer 
att genomföras som gör det möjligt att ha till- och frånval i hy-
reskontrakt. 

Attefall konstaterade att många ofta pekar på att det råder 
ojämlika skattevillkor mellan hyresrätt och äganderätt. ”Strikt 
sett råder det symmetri. Äganderätt beskattas på hushållsnivå. 
Hyresrätt i näringsverksamhet. Men som flera påpekar måste en 
hyresvärds räntekostnader betalas med hyresintäkter som ju ock-
så är skattade pengar. Å andra sidan slipper hushåll i hyresrätt 
de risker det innebär att låna pengar”, sade Stefan Attefall. 

enKLAre regLer FÖr ATT Få ByggA
Civil- och bostadsdepartementet arbetar med regelförenklings-
frågor. Just nu är en internutredning på remiss, som föreslår att 
den obligatoriska byggfelsförsäkringen avskaffas. Sedan den 1 
januari 2011 är kraven sänkta när man bygger ungdomsbostä-
der. Kravet på avskiljbarhet (att matlagningsplatsen ska vara 
avskild från sovplats) gäller inte för bostäder upp till 35 kvm. 
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eTT BUDSKAP TiLL SVerigeS KOmmUner
”Sverige har en myndighet i form av Boverket. Den utfärdar fö-
reskrifter om energikrav, tillgänglighetskrav med mera. Jag anser 
att deras krav räcker gott och väl. Problemet är att många kom-
muner ägnar sig åt att vara bäst i klassen. Vid bygglov ställer 
man till exempel ytterligare krav på energiprestanda eller krav 
på tillgänglighet.  Detta skapar två problem. För det första får 
vi dyrare bostäder när kraven ökar. För det andra får vi inte en 
enhetlig byggmarknad utan – litet överdrivet – 290 byggmark-
nader. Det gör att det blir svårt att få stordrift på bostadsbyg-
gandet”, menade Stefan Attefall.

HAr Vi en BOSTADSBUBBLA?
Avslutningsvis lyfte Stefan Attefall fram frågan om Sverige har 
en bostadsbubbla. Hans bedömning är att vi inte har det.

I Stockholmsregionen och andra tillväxtregioner bygger vi för 

När bubblan sprack i början av 1990-talet sparade svenskarna 
som aldrig förr och bruttonationalprodukten föll – som aldrig 
förr, konstaterade Stefan Attefall

Sedan 1995 har hushållens skuldkvot gått från 90 procent till 
nästan det dubbla. ”Ska hushållen ta sig ner från den nuvarande 
nivån måste konsumtionen falla ordentligt. Men det är trots allt 
osannolikt att det blir så dramatiskt eftersom Riksbanken san-
nolikt kommer att kunna sänka räntan i en sådan situation”, 
tror Stefan Attefall.

Bilden visar den reala investeringstakten i bostadsbeståndet som andel av 
bruttonationalprodukten* under 1995–2007.  

* Bruttonationalprodukten är värdet på alla varor och tjänster som 
producerats i ett land under ett år.

1 = Sverige
2 = OECD
3 = Grekland
4 = Spanien
5 = Portugal
6 = Irland

Som framgår av bilden, så har de svenska hushållen skuldsatt sig kraftigt 
under 2000-talet.

få bostäder i relation till den snabba folkökningen, säger Stefan 
Attefall. Enligt Stockholms handelskammare har vi i dag enbart 
i Stockholm ett underskott på 85 000 bostäder. 

Ytterligare en faktor som talar mot ett kraftigt prisfall, menar 
Attefall, är att Sverige – till skillnad från de länder som haft en 
”bostadskrasch” – har haft en låg investeringstakt i bostadsbe-
ståndet. Genomsnittet i OECD har legat på ca 5 procent och 
Sverige har legat på hälften av det [figur 2].
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21Kommuninvests allra första ordförande 
skickade stämmohälsning via film 

Ingrid Fransson, född 1923, var Kumla kommuns först  
anställda. Hon blev också Kommuninvests första ordförande. 
Ingrid orkade inte riktigt med att personligen närvara på jubi-
leumsstämman. I stället skickade hon en inspelad hälsning.

DiALOg: Du var Kommuninvests allra första ordförande 1986–1987. 
Vilken hälsning vill du skicka till Kommuninvests jubileumsstämma?

ingriD FrAnSSOn: Fortsätt kämpa. Ensam är man inte stark. 
Man måste hjälpas åt.

DiALOg: Det kakrecept du har lämnat till jubileumsboken heter 
Ingrids drömmar. Ska kakorna verkligen vara inne i ugnen en och en 
halv timme?

ingriD FrAnSSOn: Ibland tar det faktiskt tid att förverkliga 
drömmar.
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Föreningsstämman
2011 års stämma var välbesökt. Nästan 70 procent av medlem-
marna var representerade med ombud. Mötesordförande var 
Irène Seth, Upplands-Bro kommun. På föreningsstämman antogs 
bland annat följande viktiga beslut enhälligt.

TyDLigT meDLemSAnSVAr 
Stämman beslutade att föreningen och medlemmarna i föreningen samt 
Kommuninvest i Sverige AB ska ingå ett nytt regressavtal. Dessutom 
beslutades att bolaget och medlemmarna i föreningen ska ingå ett avtal 
om kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat.

Detta beslut kräver även följdbeslut i respektive medlems fullmäkti-
geförsamling.

HAnTering AV FrAmTiDA VinSTer
Stämman beslutade att införa möjligheten att använda överskottsutdel-
ningsformerna återbäring baserad på affärsvolym samt ränta på insats-
kapital. Och att införa en årlig insatsskyldighet som inte får överstiga 
den beslutade överskottsutdelningen.

På stämman ställdes frågor om skatteeffekten, kopplat till det faktum 
att den nya modellen möjligen kan resultera i lägre skatt*. Något alter-
nativt förslag till hur framtida vinster ska hanteras lämnades inte. 

* Denna skattejuridiska fråga är ännu inte avgjord av skatterättsnämnden.

änDrAT FirmAnAmn
Föreningen ska ändra firmanamnet från Kommuninvest ekonomisk för-
ening till Sveriges Kommungäld ekonomisk förening.

De två sistnämnda besluten kräver att medlemmarna fastställer försla-
gen även en andra gång på 2012 års stämma.
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Föreningsstämman
FÖreningSSTyreLSe Från 
OcH meD årSSTämmAn 2011

BOLAgSSTyreLSe Från  
OcH meD årSSTämmAn 2011

OrDFÖrAnDe
Ann-charlotte Stenkil (M), Varbergs kommun. 
Ledamot av kommunstyrelsen .

Vice OrDFÖrAnDe
Alf egnerfors (S), Eskilstuna kommun. 
Kommunfullmäktiges ordförande

OrDinArie LeDAmÖTer
carina Blank (S), Gävle kommun.
Kommunstyrelsens ordförande
åsa Herbst (M), ängelholms kommun.
Kommunstyrelsens ordförande
margreth Johnsson (S), Trollhättans kommun. 
Ledamot av kommunstyrelsen
elver Jonsson (FP), Alingsås kommun. 
Ledamot av kommunfullmäktige
ewa-may Karlsson (C), Vindelns kommun.
Kommunstyrelsens ordförande
niklas Karlsson (S), Landskrona kommun. 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Örjan mossberg (V), Växjö kommun.
Ledamot av kommunfullmäktige
Per mosseby (M), Vaxholms kommun.
Kommunstyrelsens ordförande
robert mörk (S), Örebro läns landsting.
Landstingsråd
magnus Oscarsson (KD), Ödeshögs kommun. 
Kommunstyrelsens ordförande
roland åkesson (C), Mönsterås kommun.
Kommunstyrelsens ordförande
Bert Öhlund (S), Skellefteå kommun.
Kommunstyrelsens ordförande
Lotta Öhlund (MP), Hallsbergs kommun.
Ledamot av kommunstyrelsen

SUPPLeAnTer
Lilly Bäcklund (S), Lycksele kommun.
Kommunstyrelsens ordförande
Lennart Holmlund (S), Umeå kommun.
Kommunstyrelsens ordförande
Barbro Hassel (S), Skara kommun.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Peter Kärnström (S), Sandvikens kommun.
Kommunstyrelsens ordförande
carina Jönsson (S), Mjölby kommun.
Kommunstyrelsens ordförande
christina Johansson (M), Hällefors kommun.
Ledamot av kommunstyrelsen
Urban Widmark (M), Hässleholms kommun.
Kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Larsson (M), Landstinget i Värmland.
Landstingsstyrelsens ordförande
Peter Hemlin (M), Sotenäs kommun.
Ledamot av kommunstyrelsen
Ann-marie Jacobsson (C), Färgelanda kommun.
Ledamot av kommunstyrelsen
marie Wilén (C), Heby kommun.
Kommunstyrelsens ordförande 
Britt-marie Lövgren (FP), Umeå kommun.
Ledamot av kommunstyrelsen 
gertowe Thörnros (V), Degerfors kommun.
Ledamot av kommunstyrelsen
Per Björklund (SD), Karlskrona kommun. 
Ledamot av kommunfullmäktige 
Stefan gustafsson (KD), Sävsjö kommun.
Kommunstyrelsens ordförande

Björn Börjesson 
Stockholm. Ordförande.
ellen Bramness Arvidsson 
chefsekonom, Försäkringsförbundet, Stockholm.  
Vice Ordförande.
Lorentz Andersson
Skellefteå.
Kurt eliasson 
VD SABO.
Anna von Knorring 
Senior Financial Advisor, State Treasury, Helsingfors. 
catharina Lagerstam 
Stockholm.
Anna Sandborgh 
Kommundirektör i Karlstad.
Johan Törngren 
Senior Vice President SAS Group Finance & Asset Management,  
Stockholm.
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”Finansminister Göran Persson besökte nyligen 
Kommuninvests föreningsstämma varvid han bland 
annat sa att ”Den som är satt i skuld är icke fri – 
såvida han inte lånar genom Kommuninvest””

Jubileumsmiddagen
Sorl, gapskratt, handklappningar och jubel ramade in stämmomiddagen som besöktes av närmare  
400 gäster. Middagen arrangerades i bankettsalen på Clarion Hotel Sign i centrala Stockholm.

Ståuppkomikern Zeid Andersson lotsade med 
bravur middagsgästerna från start till mål. 

”Stort tack för att ni finns och gör nytta på 
den svenska marknaden”. Orden är vice 
riksbankschefen Lars E. O. Svensson, som  
talade under middagen.

Varje stämmomiddag överraskar Kommuninvest med en hemlig artist.  
På jubileumsstämman var de två – den klassiska violinisten Linda Lampenius och sångerskan Sofie Källgren.

Under middagen fick gästerna följa med på en 
musikalisk fotoresa 1986–2011. En del av resan 
bestod av telegram komponerade och framförda 
av Hans Dalman, alias Lelle Printer. Under nästan 
två decennier har han roat svenska radiolyssnare 
som en av medlemmarna i Sveriges Radios 
satirgrupp På Håret. 

Här ett av de telegram som lästes upp kopplat till 
ett finansministerbesök på Kommuninvest i mitten 
av 1990-talet: 

”Ja, hela Sverige har en dröm ihop”. Helt otippat framträdde Kommuninvests personal med Göran Mattsson i 
spetsen med en bejublad tolkning av Galenskaparnas låt ”Macken”.

På scenen stod Johanna Larsson, Sofia Frändberg, Karolina Johansson, Caroline Löf, Ulf Jivmark, Nisse 
Nilsson, Lennart Zetterberg samt Göran Mattsson. Ackompanjatör var pianisten Per Björck.
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En väldigt bra och viktig stämma. 

Informationen var aktuell och tydlig. 

Jens Assur-föreläsningen gav mig en 

tankeställare. 

Föreläsningarna fick mig att vakna till  

rejält. De var väldigt bra och intressanta  

och gav perspektiv.
Bra stämma. Professor Hertz budskap  

om att man ska bilda sig en egen upp-

fattning och inte blint lita på experterna 

var intressant.

Detta var min femte föreningsstämma. 
även denna kändes bra och intressant. 
Inspirationen från professor Noreena Hertz 
var stark. Hon framförde många tänkvärda 
budskap.

marie Holstensson, ekonomichef  

i Ödeshögs kommun

Anders ceder, kommunstyrelsens 

ordförande i Lindesbergs kommun
Kjell åhnberg,  

ekonomichef i Knivsta kommunAnette Asklöf, ekonomichef 
i Finspångs kommun

Bra ekonomisk information. Inspirerande 

föreläsningar. Viktigt att stämman gav 

plats för oliktänkande.

Viktigt att det gavs plats för oliktänkande. 
Jätteintressant och tänkvärt. Vi slösar 
alldeles för mycket nu för tiden.

Entusiastiska och proffsiga presentationer 

av Kommuninvests tjänstemän. De verkar 

brinna för det de gör. 

Åh så bra! Jätteviktigt att få oss att tänka annorlunda.

Själva stämman har varit bra. 

Föreläsningarna hade tänkvärda  

ämnen om miljö och resurser.

Jag tycker årets stämma är bra!  

Inspirerande och informativ.

Vilken bra förmiddag! Två  

fantastiska föreläsare som  

skapade många diskussioner.

De två föreläsarna [Noreena Hertz och Jens 

Assur; Dialogs anmärkning.] var provocerande. 

Man behöver inte nödvändigtvis hålla med. 

Men deras budskap var tänkvärt.

Susanne Aidanpää,  
ekonomichef i Skellefteå kommun

monika gideskog,  oppositionsråd i mjölby kommun

catrin Hulmarker, kommunstyrelsens 

ordförande i Hjo kommun

inga-Lill Fritsch ekonomichef i älmhults kommun

carina Juntti,  

ekonomichef i Haparanda kommun

Kristina Jönsson, kommunstyrelsens 

ordförande i ystads kommun
madeleine Andersson,  

kommunchef i Askersunds kommun

marie Hillman,  

ekonomichef i Vadstena kommun

Röster om årets stämma
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Gästerna samlades  
före middagen för mingel 

och en välkomstdrink.

Björn Börjesson, nyvald ordförande i Kommuninvest i Sverige AB, presenterade sig på scenen.
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Beslut i fullmäktige senast den 31 oktober!

Hallå göran mattsson

Hur går processen med garanti-  
och regressavtalen?
gÖrAn mATTSSOn: Tack för frågan. Stämman tog ett enhälligt 
beslut om att anta avtalen. Detta beslut kräver nu följdbeslut i 
varje medlems fullmäktige.

DiALOg: När måste fullmäktige senast fatta beslut?
gÖrAn mATTSSOn: Senast före oktober månads utgång.

DiALOg: Har du fått några frågor beträffande processen?
gÖrAn mATTSSOn: Ja många! Detta har fått mig att göra en enkel 
steg-för-steg-beskrivning. Behöver man ytterligare information 
– kontakta mig!

Göran Mattsson, Kommuninvest ekonomisk förening
goran.mattsson@kommuninvest.se
010-470 87 22

Arbetsprocess och checklista

1.
På Kommuninvests årsstämma den 7 april 2011 antogs 
Garantiavtalet (Kommunernas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat) samt Regress-
avtalet (Avtal om regress m.m.) 

2.
Detta beslut kräver ett följdbeslut i varje medlems full-
mäktige.

3.
Det är viktigt att fullmäktiges beslut blir formellt helt 
korrekt.
Tänk därför på:
a) Att beslutet blir korrekt formulerat i fullmäktige- 

protokollet.
b) Att protokollet blir anslaget under lagstadgad tids-

period.
c) Att protokollsutdraget får en ”laga-kraft-stämpel” av 

respektive förvaltningsrätt.
d) Att avtalen på de arkivbeständiga originalhandling-

arna (märkta 2011-04-07) blir korrekt undertecknade 
av de två personer som i detta ärende företräder kom-
munen/landstinget. OBS: Två exemplar av respektive 
avtal ska undertecknas.

När det gäller beslutsformuleringarna rekommenderas 
att medlemmarna utnyttjar det förslag som finns i slutet 
av skrivelsen ”Tydligt medlemsansvar” adresserat till 
ekonomichefen.

4.
Fullmäktigebeslutet måste tas senast måndagen den 31 
oktober 2011.

5.
Efter att beslutet har vunnit laga kraft ska fullmäktige-
protokollet samt de två undertecknade exemplaren av 
respektive avtal, snarast skickas in till Kommuninvest så 
att samtliga medlemmars beslut kan sammanställas i god 
tid före den 31 december 2011. 
(Ett exemplar av respektive avtal kommer – efter under-
skrift av Kommuninvest – att returneras till medlemmen.)

Till sist! Jag är mycket tacksam om varje medlem (som 
inte redan gjort det) snarast kan e-posta mig besked om 
när ärendet kommer upp för behandling och beslut i sty-
relsen respektive fullmäktige!
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De möblerade  
folkhemmet

Lennart Ekmark har i initierade kretsar 
nämnts med lika stor respekt som IKEA:s 
grundare Ingvar Kamprad och har bland 
annat haft roller som varuhuschef, reklam-
chef, marknadschef och designchef.

Historien får inte glömma Mary 
Ekmark. Hon kom att spela en mycket vik-
tig roll när det gällde att utforma de interi-
örer som bidrog till IKEA:s framgångsrika 
varumärkesbyggande över hela världen.

Mötet med de båda bubblar av energi. 
På något sätt blandar de ödmjukhet med 
en upprorsattityd. Det känns välgörande.

STArT i KUrVAn 
IKEA Kungens kurva i Stockholm öppna-
des 1965. Detta möbelvaruhus var det an-
dra som grundaren Ingvar Kamprad lät 
bygga efter det första i småländska 
Älmhult. Samma år började Lennart – och 
ett par månader senare Mary – på varuhu-
set i Kungens kurva. Det var där de lärde 
känna varandra. Rätt snart blev de ett par.

Båda anställdes som dekoratörer. Mary 
kom att utveckla sig och IKEA inom det-
ta område ända fram till sin pension 
2010. Efter 45 år på IKEA kanske man 
kan tro att hon är uttömd på åsikter om 
boende och gestaltning. Så är det inte. 
Under vårt samtal sprudlar Mary av tan-
kar om dagens inredningsvärderingar. 
Likaså Lennart. Han har, som tidigare 
nämnts, haft flera olika roller på IKEA. 
Officiellt stämplade han ut 2002. Men 
fortfarande har Lennart uppdrag för 
IKEA:s räkning och har till och från fung-
erat som senior advisor åt bland andra 
Ingvar Kamprad.

LyFTe inTeriÖrPerSPeKTiVeT
”Bortsett från att kunderna får skruva 
ihop sina möbler själva, var hittar man 
IKEA:s framgångsfaktorer?”, undrar 
Dialog nyfiket. Lennart nämner nyckelbe-
grepp som form, funktion och lågt pris, 
men ser även en mycket viktig förklaring 

De två är okända för de allra flesta svenskar. Men under alla sina år på IKEA 
skulle de tillsammans med en handfull andra medarbetare på ett mycket 
avgörande sätt komma att forma gestaltningen av svenska hem. Kort sagt 
– de möblerade folkhemmet. Dialog besökte Mary och Lennart Ekmark för 
ett samtal kring historia, värderingar, varumärken och utveckling.

i sättet att presentera möblerna för sina 
kunder. ”Begreppet interiör fanns inte för-
rän IKEA Kungens kurva öppnade 1965. 
Till en början skapade vi tio olika interiö-
rer i varuhuset. Vi frågade oss vem bor 
här och hur lever de? Vi hade respekt för 
mångfalden. Vi prövade, prövade och 
prövade. Tillsammans lyfte vi interiörper-
spektivet.”

Ytterligare en viktig del av IKEA:s ena-
stående utveckling var Ingvar Kamprads 
personliga engagemang. Till exempel satt

 

han under många år med i sortimentsrå-
det. Där hade Kamprad veto, vilket inne-
bär att han kunde säga att den här varan 
får maximalt kosta 295 kronor. ”Hans 
perspektiv var alltid kundens. Vad är hon 
eller han beredd att betala? Ibland satte 
Ingvar utpriset på en vara innan han kän-
de till inpriset,” berättar Lennart Ekmark, 
som lät sig smittas av Ingvar Kamprad 
och själv körde över säljcheferna i vissa 
lägen.

iKeA FinnS inTe På FinA gATAn, men 
SäLJer gärnA TiLL De SOm BOr Där
Under samtalet visar det sig att IKEA un-
der en period gjorde en hel del kvalitets-
missar. Felen rättades till och strategin 
blev att visa på kvalitet och att IKEA:s 
möbler passade även i de riktigt fina mil-
jöerna. Även mediestrategin kom att  
ändras. Man började annonsera i de fina 
månadsmagasinen och till och med i tid-
ningen Veckans Affärer. 

Att fotograferas  
inomhus, i den egna  

hemmiljön, kände Mary och  
Lennart Ekmark var alltför privat. 

Inomhus blev då utomhus med  
moder Jord som inredare.

Namnet IKEA är bildat av initialbokstäverna i orden Ingvar 
Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. Att det första varuhuset 
byggdes i älmhult beror på att Ingvar Kamprads släkt 
ägde markområden på denna plats.

OM VARUMäRKESVäRDEN
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Interiörer skapades med rislampor, lager-
hyllor, fåtöljer i jeanstyg och Che 
Guevara-affischer. Traditionella teak- och 
jakarandamöbler fick ge plats för nya ma-
terial och nya möjligheter. Det var stor 
skillnad mellan varuhusen i Älmhult och 
Stockholm. Lennart minns att Ingvar 
Kamprad vid ett tillfälle lär ha sagt att det 
var för mycket kommunism i Kungens 

Mary och andra letade efter miljöer som 
skapade kontraster. Det kunde handla om 
arkitektritade moderna villor eller om 
slott och herrgårdar. Hon möblerade 
mycket efter magkänsla.

Lennart Ekmark berättar att man ar-
betade med sortiment i stildimensioner. 
Detta är han nöjd med, eftersom det ska-
pade en bredd som uppskattades av kun-
der med olika smak. 

HÖgT i TAK På VArUHUSeT  
i KUngenS KUrVA
”På IKEA i Kungens kurva fick vi verkli-
gen utrymme av varuhuschefen Hans 
Ax”, berättar Lennart. Man var barn av 
sin tid och levde i en revolutionär anda. 

kurva. ”Men Hans Ax gav oss grönt kort! 
Tänk att Ingvar stod ut med oss …”

Det märks att Mary och Lennart 
Ekmark hade roligt under denna utveck-
lingsperiod. Själva beskriver de sig som 
två lågutbildade lägenhetsungdomar med 
mycket enkel uppväxt. Marys familj hade 
dass på vinden och Lennarts på gården.

På IKEA kom de att tänja gränser och 
bröt mot traditionella mönster. ”På en ut-
ställning, till exempel, visade vi IKEAs mat-
bord tillsammans med möbler av mästare 
som Alvar Aalto och Carl Malmsten. Vi 
blandade form och färg som på den tiden 
inte ansågs höra ihop. Till exempel plock-
ade vi in manchestertyg i sammanhang som 
tidigare hade varit helt otänkbara.”

DeSign KAn BeTrAKTAS På OLiKA SäTT
Inom svensk arkitektur och designelit ryn-
kar många på näsan åt IKEA. Detta ogil-
lar Lennart. ”Oberoende av vilken stil 
man tyckte om hade vi respekt för den. 
Sedan hade vi vår egen personliga smak, 
men det får man inte blanda ihop ”kom-
menterar Mary och Lennart. ”En av an-
ledningarna att det gått så bra för IKEA 

Ur skriften En möbelhandlares testamente (Ingvar Kamprad, 1976):

”Vi skall erbjuda ett brett sortiment 
form- och funktionsdugliga heminred-
ningsartiklar till så låga priser att så 
många människor som möjligt får råd 
att köpa dem.”

är att vi inte har varit någon elit,” säger 
Lennart.

Design spelar en viktig roll i männis-
kors liv menar Mary och Lennart. Ingvar 
Kamprad lyckades skapa möbler som 
kombinerade form och funktion med ett 
lågt pris. Medan design oftast användes 
för att höja priserna, använde IKEA de-
sign för att sänka priserna.

FicK AnSVAr. OcH TOg DeT
När Mary och Lennart återberättar sin 
historia slås de själva av det märkliga i att 
de inte bara fick förtroendet att göra vad 
de ville. De gjorde det också.

Vildhjärnorna på IKEA Kungens kurva 
hade också sitt finger med i spelet när 
Ingvar Kamprads teser för IKEA skulle 
formuleras i skriften ”En möbelhandlares 
testamente”. Under vårt samtal medger 
Lennart att ”Genom vår kultur har vi nog 
bidragit till att vissa formuleringar blev 
proggressiva.” Ett exempel kan vara pas-
susen om att IKEA ska ha så låga priser 
att så många människor som möjligt får 
råd att köpa dem. (Se faktaruta.)

Några fora som Mary och Lennart 
hämtade sin näring från var Svenska 
Slöjdföreningen (som senare bytte namn 
till Föreningen Svensk Form), Konsument-
verket och Stockholms stads hemkonsu-
lenter.

ATT VArA eLLer inTe VArA?
Lennart ser fortfarande på sig som revo-
lutionär, men får invändningar av Mary 
på den punkten. Han skrattar och repli-
kerar ”Tiderna förändras. Det enda som 
är progressivt med mig nu för tiden är väl 
mina glasögon.”

Lite senare under vårt samtal berör vi 
frågan om svenska kommuner och lands-
ting har något att lära av IKEA. Då lindar 

Mary Ekmark skapade interiörer som stimulerade aptiten hos IKEA:s kunder. Mästerskapet 
går att finna i mötena mellan spännande rum och IKEA-möbler som var attraktiva både när 
det gällde design och pris.

Lennart Ekmark har i sina många yrkesroller haft ett avgörande inflytande när det 
gäller att utveckla IKEA:s varumärke och koncept till att bli ett av världens mest 
framgångsrika.
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Wisby Strand Congress & Event 

Kommuninvest  
i Almedalen

 
Samtal om finansiering av välfärden inom den  
kommunala sektorn. 

Den 4 juli 13:00–19:00, och den 5 juli 15:00 –19:00   
är du välkommen på drop-in-samtal om de finansiella  
utmaningar den kommunala sektorn har och står inför. 
Det kan gälla allt från pensionsskulden till miljonprogram-
mets upprustning eller svikande befolkningsunderlag.  

Möt ägare och företrädare för Kommuninvest,  
i vår roll som Sveriges Kommungäld. 

Varmt välkommen!

IKEAs vision

Att skapa ett bättre vardagsliv  
för de många människorna.

inte Lennart in orden: ”De borde lyfta på 
arslet och gå ut på linjen. Alltför många sit-
ter för mycket på möten och konferenser.”

Ett par av de kriterier som Lennart 
minns som viktiga när personal skulle an-
ställas under IKEA:s pionjärtid var att de 
skulle ha gott omdöme och inte vara räd-
da för att hugga i. Fortfarande ser han att 
de riktigt entusiastiska i högre positioner, 
är de som har rekryterats på obefordrad 
nivå och gått den långa vägen. ”Det är de 
som har verkligheten in på knuten.”

HåLLBAr UTVecKLing
En sak är klar beträffande paret Ekmark: 
De har alltid varit värderingsdrivna. 

”Ingvar har fått oss båda att alltid tän-
ka i hushållstermer. Att inte slänga och att 
inte slösa”, berättar Lennart. Båda två gil-
lar det ökade intresset för second hand.

Mary hyllar det hon kallar knapphe-
tens kreativitet. ”Min mormor i skärgår-
den kunde skapa hemtrivsel med mycket 
små medel.”

Lennart menar att IKEA borde ge ut en 
bok om hur man sköter ett hushåll på ett 

bra sätt. ”Titta på hur man gjorde förr. 
Mycket av det håller fortfarande.”

Samtalet kommer in på hållbar utveck-
ling. Här kan inte Lennart låta bli att ge 
ett par kängor till sin gamla arbetsgivare. 
”Jag tycker man kan ställa samma krav 
på IKEA som på ett public service-företag. 
Vi borde till exempel inte sälja teflonpan-
nor som slits ut och blir oanvändbara ef-
ter tre år. I stället skulle vi sälja gjut-
järnspannor som håller i flera 
generationer.” I nästa andetag gnäller 
Lennart Ekmark över ett IKEA-bord som 
är vansinnigt billigt samtidigt som det inte 
håller för barnens tuffa tag mot bordsytor. 
Det duger inte, menar han. ”Möbler ska 
hålla i många år.”

Om STOLTHeT
Den avslutande frågan handlar om vad de 
två är mest stolta över efter alla år med 
IKEA. 

Lennart är stolt över mycket. ”Jag är 
mer kokett än Mary”. Sedan nämner han 
varuhuskonceptet, marknadskommunika-
tionen, sortimentsstrategin och designen. 

Kort om iKeA

År 2010 hade man 280 varuhus 
i 26 länder. 

Katalogen trycks i 61 varianter 
och med en sammanlagd upp-
laga på 197 miljoner exemplar 
(2010).

När man skriver in ordet IKEA i 
Internets största sökmotor 
Google får man ungefär 87 mil-
joner träffar. (18 maj 2011.)

”Här har jag utvecklats genom att få ar-
beta med människor som är bättre än vad 
jag själv är.”

Mary blir tyst en stund. Sedan säger 
hon. ”Det har varit en lycka att bidra till 
att människor kan göra det hemtrevligt 
för en liten penning.”

För mer information 
www.kommuninvest.se
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DiALOg: Grattis till utnämningen 
som ordförande för Kommuninvest  
i Sverige AB. Hur känns det?
BJÖrn BÖrJeSSOn: Tack, det känns väldigt 
bra. Jag tycker att det är ett fint uppdrag 
för en viktig verksamhet som jag har följt 
under alla år sedan starten. Det var ett 
uppdrag som jag kände att jag väldigt gär-
na ville ha nu när jag övergår i en mindre 
operativ fas av mitt yrkesliv.

DiALOg: Varför tror du att du 
blev tillfrågad?
BJÖrn BÖrJeSSOn: Det är nog summan av 
mina affärsbankserfarenheter, jag har va-
rit med länge och gjort många olika saker. 
Jag har bland annat varit Handelsbankens 
kreditchef. Jag har drivit både stora och 
små affärsrörelser, såväl inhemska som in-
ternationella. Jag har också varit chef för 
bankens investment bankingdel. En as-
pekt som nämndes i rekryteringsprocessen 
var erfarenhet av regelverk och myndig-
hetskontakter och det var min sista posi-
tion i banken.

DiALOg: Som bankman har du på nära 
håll följt Kommuninvests framväxt. 
Vilka är dina intryck? 
BJÖrn BÖrJeSSOn: Jag har alltid tyckt att 
grundidén är både sund och naturlig. Jag 
var fascinerad över att Kommuninvest 
växte fram i Örebro och naturligtvis i 
min roll som bankman även lite irriterad 
över att en ny konkurrent dök upp från 
oväntat håll. Själva grundtanken att kon-
sumenter går samman för mängdrabatt är 
ju inte konstig på något sätt, och det finns 
flera sätt att göra detta. Att kommunerna 
valt att gå samman via ett gemensamägt 
finansinstitut är bra, det ger en tydlig mar-
kering av ambitionen. 

DiALOg: Kommer Kommuninvest 
bli mer banklikt, exempelvis öka  
avkastningen eller bredda tjänsteut- 
budet, med dig som ordförande?
BJÖrn BÖrJeSSOn: Som jag uppfattat det 
är det inte vad ägaren vill, utan ägaren 
vill primärt ha säker tillgång till billiga 
krediter. Skulle ägaren vilja någonting an-
nat eller mera, är det förstås en teoretisk 
möjlighet.

DiALOg: Hur förändras kraven på 
Kommuninvest, när man utvecklas från 
en nischaktör till alltmer dominerande 
på sin marknad? 
BJÖrn BÖrJeSSOn: Ju större man blir, de-
sto större ansvar får man och desto mer 
förväntar sig andra. För det första ökar 
kravet på leveranssäkerhet, att vi alltid 
kan ställa upp med krediter till våra lån-
tagare. Att Kommuninvest verkligen har 
kapacitet att finansiera sig i alla lägen stäl-
ler ökade krav på kompetens och system 
genom hela organisationen. Ju större man 
blir, desto mer påpassad blir man också, 
inte bara av kunder och andra intressen-

Senior 
bankman 
ny bolags-
ordförande

Vid föreningsstämman valdes Björn 

Börjesson till ny ordförande för 

Kommuninvest i Sverige AB. Björns 

långa och breda bankerfarenhet, med 

bland annat 17 år som vice vd i 

Handelsbanken, innebär en tydlig för-

stärkning av bankmannakompetensen 

i styrelsen. Dialog mötte Björn för en 

diskussion om Kommuninvests möj-

ligheter och tillväxtplaner och de krav 

och förväntningar som ställs när verk-

samheten växer. 



ter, utan också av aktörer som tillsyns-
myndigheter och det politiska etablisse-
manget, jag tänker främst på den statliga 
nivån. Sedan får man inte glömma bort 
att med storlek följer också restriktioner, 
det vet jag inte minst från min bankroll. 
Är man en stor aktör finns det transak-
tioner och aktiviteter man helt enkelt inte 
kan ge sig in i. Utrymmet för avvikelser 
från det förväntade minskar. 

DiALOg: Vad är nyckeln till att få fler 
kommuner att använda Kommuninvest 
som sitt inköpsverktyg för finansiering, 
att få även de största kommunerna som 
medlemmar?
BJÖrn BÖrJeSSOn: Bortsett från politiska as-
pekter på företeelsen som sådan, att nå-
gon inte gillar idén, så tror jag det handlar 
mycket om faktorer som stabilitet, leve-
ransförmåga och långsiktighet. Om man 
tar de största kommunerna, så lånar de  
själva på kapitalmarknaden sedan många 
år och man får förmoda att de är tillfreds 
med det. 

Vi måste ha förståelse för att det kan 
finnas en tröskel i att överföra finansie-
ringsansvaret på Kommuninvest. Det kan 
påverka den interna organisationen och 
det kan kanske finnas olika viljor i den 
politiska ledningen och på tjänstemanna-

nivå. Dessutom måste man vara säker på 
att det är en fördel att låta Kommuninvest 
ta hand om finansieringen. Kan man lita 
på att Kommuninvest i alla lägen klarar 
de största kommunernas behov? En stor 
kommun är ju suverän i många avseen-
den. Kommer man in i Kommuninvest 
kan man kanske uppleva att man inte rik-
tigt har samma frihetsgrad. Det är inte så 
svårt att förstå att det finns aspekter i 
båda vågskålarna. 

Fram tills att Kommuninvest började 
emittera kommunobligationer på den 
svenska marknaden var det inte så lätt att 
tydligt se skillnader i upplåningskostnader. 
Det är en fördel att Kommuninvest nu har 
svenska obligationer som prissätts varje 
dag, då ser man tydligt vad styrkan i bola-
get är värd. När kommunerna ser att 
Kommuninvest stabilt över tid lånar billi-
gare än någon annan, ja då kan man räkna 
på de konkreta besparingarna.   

DiALOg: Vad kommer du i det korta 
perspektivet att prioritera i rollen som 
ordförande?
BJÖrn BÖrJeSSOn: Jag kan inte säga att jag 
ännu har så djup insikt i bolaget att jag 
kan ge annat än ett allmängiltigt svar som 
skulle kunna gälla vilket finansiellt före-
tag som helst. Det handlar naturligtvis om 

ordning och reda, att kontrollerna funge-
rar, att negativa saker inte inträffar, att det 
finns bra system för redovisning och möj-
ligheter att följa upp verksamheten. Att 
känna att det finns tillräcklig kompetens 
och att organisationen är ändamålsenlig. 

I dagsläget ser jag inga svagheter som 
behöver åtgärdas. Men det är en växande 
verksamhet och det gör enligt min erfa-
renhet att det alltid finns någon del som 
släpar efter där man behöver ta krafttag 
för att komma ikapp.

DiALOg: Kommuninvest fungerar i allt 
högre grad som Kommungäld och  
siktar nu på att successivt öka sina  
andelar av den kommunala upplåning-
en, till åtminstone 70 procent av den 
kommunala låneskulden år 2015.  
Finns det en gräns för hur långt man 
kan gå?
BJÖrn BÖrJeSSOn: Det är för tidigt för mig 
att kommentera specifika mål. Men som 
jag redan nämnt, ju större man blir desto 
större ansvar får man. För bolaget gäller 
det att ha kapacitet att klara sitt uppdrag 
i alla lägen. En kommun kan behöva fun-
dera på vad som är bäst för kommunen 
på kort och på lång sikt.  

Eftersom målet är så billiga lån som 
möjligt till kommunerna, bör ju den na-

”Ju större man blir, desto  
större ansvar får man och  
desto mer förväntar sig andra. 
Förväntningarna på att Kom- 
muninvest verkligen har kapacitet  
att finansiera sig i alla lägen ökar  
i takt med att bolaget växer.”
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turliga följden bli att kommunen tar upp 
alla sina lån hos Kommuninvest. Man kan 
gott och väl tänka sig att en del kommu-
ner tycker det är bra att lägga alla ägg i 
samma korg medan andra tycker att det 
är bra att fördela dem. 

Någon kommun kanske gör andra 
överväganden, som att kommunen behö-
ver även andra banktjänster än finansie-
ring och då kan vilja lägga ut en del av 
finansieringen på bankerna. Man kan 
också vara mån om att upprätthålla bank-
konkurrensen på orten. 

Jag kan inte se att alla argument talar 
för att Kommuninvest bör uppnå total 
marknadsdominans och att inget argu-
ment talar för något mindre, det finns ar-
gument för både det ena och andra.

DiALOg: Förändringarna i det finansiella 
regelsystemet kommer att påverka såväl 
bankerna som Kommuninvest. Hur ser 
du på detta?
BJÖrn BÖrJeSSOn: Den stora och svåra reg-
leringsfrågan tycker jag är leverage ratio-
kravet på en lägsta soliditet utan riskvik-
ter. Det är ett slag mot Kommuninvests af-
färsidé och en allvarlig begränsningsregel 
som vi måste undersöka möjligheterna att 
få undantag ifrån. Men det är en under-
lig regel också för bankerna, och det är i 
dagsläget svårt att säga hur de kommer 
att bete sig. 

En stor del av bankernas balansräk-
ningar upptas ju av bolånestockar. Ett le-
verage ratio-krav skulle inte bara göra 
dessa lågriskkrediter dyrare, utan kan 
också skapa ett incitament för bankerna 
att trycka ut dem från sina balansräkning-
ar. Och vem ska då ta över dem? Kan vi 
hamna i en situation liknande den ameri-
kanska, där en stor del av bolånestockar 
och andra lågriskkrediter är värdepappe-
riserade och finansieras via kapitalmark-
naden? Det går idag inte att ha en be-
stämd uppfattning om hur det här 
kommer att fungera. 

I slutänden tror jag inte regelmakarna 
vill ha den anonymisering av kreditmark-
naden som utbredd värdepapperisering 
för med sig och att man därför kommer 
att backa något från förslaget. Jag vill 
hävda att Kommuninvest i ett sådant läge 
ligger bra till för ett undantag, men vi är 
inte där än.

DiALOg: Det senaste året har den europe-
iska skuldkrisen varit högt på agendan. 
Kommer den att fortsätta spöka?  
BJÖrn BÖrJeSSOn: Man kan konstatera att 
även experterna har svårt att bedöma san-
nolikheter och utfall av olika scenarier. 
Men min bedömning är att kriserna är 
väldigt allvarliga. Vad jag förstår är vill-
koren för exempelvis Grekland sådana att 
de inte löser problemen utan snarare ris-
kerar att förvärra dem. Jag förstår inte 
hur krisländerna ska kunna komma ur 
skruvstädet av egen kraft. 

DiALOg: Går det att göra en skuldregle-
ring utan att det får stor påverkan på  
finansmarknaderna?
BJÖrn BÖrJeSSOn: Nej, det skulle få en ut-
omordentligt stor påverkan, men alterna-
tivet är kanske ännu värre. Det är möjligt 
att man kan rulla problem framför sig 
väldigt länge och att det successivt vär-
ker fram andra typer av lösningar. Min 
tro är dock att vi får se någon form av 
skuldreglering.

DiALOg: Hur påverkas Kommuninvest av 
en eventuell konsolidering inom svensk 
banksektor?
BJÖrn BÖrJeSSOn: Jag tror att tåget har gått 
för den här gången och att vi får vänta 
tills nästa kris innan det eventuellt sker. 
Om det finns två, tre eller fyra storban-
ker i Sverige tror jag har liten betydelse 
för Kommuninvest.

DiALOg: Vad ser du som Kommuninvests 
främsta möjligheter och utmaningar?
BJÖrn BÖrJeSSOn: På regelverkssidan är 
leverage ratio det största hotet. I övrigt 
är den största utmaningen att ha så-
dan stabilitet i upplåningen att vi alltid 
kan möta kommunernas kreditbehov. 
När vi växer blir det ännu viktigare. Att 

Kommuninvest har bevisat att vi klarade 
stormen under finanskrisen är ett väldigt 
gott betyg. Främsta möjligheten är att be-
driva verksamheten på ett sådant sätt att 
det lockar alla kommuner att vara med 
och använda denna inköpskanal för att 
hantera sina grundläggande finansierings-
behov.

Detta är Björn Börjesson

60 år gammal, arbetat hela sitt yrkesverk-
samma liv inom Handelsbanken. Vice vd sedan 
1994 med ansvar för bland annat kreditgivning, 
investment banking, myndighetskontakter och 
intern bolagsstyrning.
Bor på Södermalm i Stockholm.
gift med Anita, två vuxna barn och två barn-
barn. Samt en hund och en katt.
Tillbringar sin fritid helst på lantstället i Ekerö 
kommun där han gärna arbetar med händerna. 
Vill få mer tid för sina intressen: att läsa, spela 
fiol och se mer av världen. 

Förutom uppdraget som styrelseordförande i 
Kommuninvest i Sverige AB har Björn nyligen 
utsetts till vice ordförande för Tredje AP-fonden 
samt till placeringsansvarig för förmögenheten
i en forskningsstiftelse.

”I slutänden tror jag regelmakarna kommer 
att backa något från leverage ratio-förslaget.  
I ett sådant läge ligger Kommuninvest bra till 
för ett undantag, men vi är inte där än.”
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Fem månader in på 2011 kan Carl-Henrik 
Arosenius konstatera att det mesta gått 
enligt plan för Kommuninvests upplå-
ningsteam. ”Vi har totalt lånat upp över 
35 miljarder kronor i vår långfristiga upp-
låning, med en treårig USD-transaktion 
om USD 500 miljoner och en sjuårig 
svensk obligation om 3 miljarder kronor 
som några av de största enskilda transak-
tionerna. Vi har gjort en tioårig obligation 
i Schweiz och en andra emission under 
vårt australiensiska s.k. Kangaroo-
program. Och trots den inledande turbu-
lensen på den japanska kapitalmarknaden 
i sviterna av jordbävningskatastrofen är 
vi nu uppe på högre upplåningsnivåer i 
Japan än vi var innan katastrofen.”

Det sistnämnda är inte oviktigt, då 
upplåningen i Japan 2010 svarade för när-
mare 40 procent av Kommuninvests lång-
fristiga upplåning. ”Japan är en mycket 
viktig marknad för oss, vi har historiskt 
kunnat låna upp förmånligt där och det 
vill vi förstås fortsätta med.”

Carl-Henrik Arosenius var dock aldrig 
orolig för effekterna om tillgången på kre-
diter i Japan hade strypts. ”Kommuninvest 
har en så diversifierad upplåning att ett 
eventuellt volymbortfall i Japan hade kun-
nat ersättas med upplåning på andra 
marknader.”

Ett exempel är det svenska kommun-
obligationsprogrammet, som introduce-

Nytt från upplåningen:

Japansk upplåning stabil  
trots jordbävningen

Den svåra jordbävningen i Japan bidrog under en period till osäkerhet på den japan-

ska kapitalmarknaden och påverkade även Kommuninvests upplåning, med en viss 

minskning i affärer och volymer. Marknaden har dock snabbt återhämtat sig och 

Kommuninvests upplåning i Japan är nu högre än före jordbävningen. Enligt 

Kommuninvests upplåningschef Carl-Henrik Arosenius är ett skäl att de inhemska 

kapitalströmmarna nu tycks favorisera utländska emittenter. 

rades på den svenska marknaden hösten 
2010 med en tvåårig och en femårig obli-
gation. Efter lanseringen har Kommun-
invest enligt plan fortsatt att emittera i 
de tvååriga och femåriga obligationerna. 
”Vår målsättning har hela tiden varit att 
bygga en avkastningskurva, dvs. erbjuda 
investerare utestående obligationer i ett 
flertal olika löptider.” När så efterfrågan 
på längre löptider började öka bestämde 
sig Kommuninvest i februari för att emit-
tera en sjuårig obligation. ”Vi var myck-
et nöjda med utfallet, emissionsbeloppet 
om 3,1 miljarder kronor fulltecknades 
på mindre än en timme”, berättar Carl-
Henrik Arosenius. Totalt har Kommun-
invest nu mer än 35 miljarder kronor 
utestående i det svenska obligationspro-
grammet.

 Under våren har upplåningsteamet 
fortsatt att bearbeta nya och befintliga in-
vesterare, med roadshows i bl.a. Abu 
Dhabi, Australien och flera asiatiska län-
der.  

”Vi ser löpande att nya internationella 
investerare köper både våra internationel-
la obligationer och det svenska bench-
markprogrammet. I tider av osäkerhet i 
världen sker en flykt till kvalitet vilket 
ökat inflödet av kapital till både Sverige 
och Kommuninvest,” avslutar Carl-
Henrik Arosenius.



Vetenskapligt projekt ska öka kunskap om kommunal upplåning

Nu inleds snart det första vetenskapliga projektet kring kommunal upplåning,  
i samarbete mellan Kommuninvest, Institutet för finansforskning (SIFR)  
och forskare knutna till Handelshögskolan i Stockholm. Genom att  
undersöka hur kommunernas upplåning förändrades före,  
under och efter finanskrisen hoppas forskarna kunna  
bidra med värdefull kunskap om hur beredskapen  
för framtida kriser kan stärkas. Dialog har  
träffat Mattias Bokenblom, som  
ansvarar för forskningsprojektet  
inom Kommuninvest.
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1 januari 2006 31 december 2010

JA
JA

JA
JA

5 års lånehistorik ska analyseras
100 kommuner inbjuds att delta i Forskningsprojektet Kommunal Upplåning. De lån som ska ingå i den 
vetenskapliga analysen ska ha varit utestående någon gång under perioden perioden 1 januari 2006 till 31 
december 2010.

Vetenskapligt projekt ska öka kunskap om kommunal upplåning

DiALOg: Mattias, kan du kort beskriva 
projektet?
mATTiAS BOKenBLOm: Det här är ett efterläng-
tat vetenskapligt projekt, som går ut på 
att samla in kunskap från kommunerna 
om hur deras upplåning ser ut med avse-
ende på kapitalbindning och refinansiering. 
Med hjälp av informationen kan forskare 
vid Institutet för finansforskning (SIFR) 
och Handelshögskolan i Stockholm göra 
en vetenskaplig analys av hur kommuner-
na förändrade sin upplåning före, under 
och efter finanskrisen. Förhoppningen är 
att denna kunskap ska bidra till lärdomar 
som gör att sektorns beredskap för nya  
finansiella kriser förbättras. 

DiALOg: Varför bör detta göras?
mATTiAS: Vi vet att när krisen slog till på 
allvar hade ett antal kommuner för kort 
kapitalbindning i sin upplåning, i vissa 
fall utan att vara medvetna om risken. 
Generellt har vi inom sektorn för dålig 
kunskap om upplåningssituationen. Vi 
har god information om volymer, men 
vet lite om hur kapitalbindning och refi-
nansieringsvillkor ser ut. Vi vill nu se om 
erfarenheterna från finanskrisen gjort att 
kommunerna lånar upp annorlunda idag 
jämfört med före krisen. 

DiALOg: Vad krävs av kommunerna?
mATTiAS: Totalt 100 kommuner kommer att 
tillfrågas om att delta i forskningsprojek-
tet. De behöver sända in kopior på låne-
reverser och villkorsbilagor avseende lån 
som varit utestående någon gång under 
perioden 1 januari 2006 till och med 31 
december 2010. De behöver också samla 
in motsvarande dokumentation för bolag 
i kommunkoncernen. Materialet skickas 
in till Kommuninvest som sammanställer 
relevant information i en databas. 

DiALOg: Det låter som ni begär 
ganska mycket?
mATTiAS: Det kan för vissa kommuner 
bli ett omfattande material, men vi be-
höver för den vetenskapliga kvalitetens 
skull ha materialet på dokumentnivå. En 
hel del arbete besparas kommunerna ge-
nom att all lånedokumentation som rör 
Kommuninvest inte behöver skickas in.

 
DiALOg: Kan det inte upplevas som väl 
känslig information att skicka in?
mATTiAS: Vi är väl medvetna om att det kan 
vara känsligt. Därför kommer vi också han-
tera materialet på ett sådant sätt att infor-
mation om enskilda kommuner inte an-
vänds i kommersiellt syfte. Det ideala hade 
varit att materialet kunnat skickas direkt till 

forskarna, men på grund av omfattningen 
är det inte möjligt. Den lösning vi har kom-
mit fram till är att ett fåtal medarbetare på 
Kommuninvests Risk- och Analysavdelning 
sammanställer materialet.

DiALOg: Är det enbart Kommuninvests 
medlemmar som inbjuds att delta?
mATTiAS: Nej, även icke-medlemmar kom-
mer att inbjudas delta, så att forsknings-
projektet avser hela kommunsektorns 
upplåning. Urvalet om 100 kommuner 
består av de 30 största kommunerna ba-
serat på invånarantal, 40 kommuner som 
blivit medlemmar i Kommuninvest i an-

slutning till finanskrisen och 30 kommu-
ner som slumpmässigt valts ut bland åter-
stående kommuner.

DiALOg: Hur ser processen ut framåt?
mATTiAS: En pilot bland 20 kommuner ge-
nomförs under juni och juli. Undersök-
ningen bland de 80 återstående kommu-
nerna genomförs efter sommaren. Målet är 
att vara helt klar till slutet av året.

DiALOg: Det känns som ett angeläget pro-
jekt, lycka till!
mATTiAS: Tackar!
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Åke Nilsson på Kommuninvest 
är biträdande chef på Utlåning & 
Rådgivning och ansvarig för Projekt 
Lånedokumentation.

Kommuninvest Dialog  
önskar alla våra läsare en  

riktigt skön sommar!

Kommuninvest har tydligt definierade krav 
på den beslutsdokumentation som ska ut-
göra underlag för Kommuninvest utlåning. 
Mot bakgrund av en ökad medlemstill-
strömning och ett ökat antal låneärenden 
genomför Kommuninvest sedan slutet av 
förra året ett projekt för att uppnå ökad 
kvalitet i kundernas beslutsdokumentation. 
Utgångspunkten är att säkerställa en sund 
kreditgivning, vilket bland annat innebär 
att Kommuninvest tillgodoser att krav en-
ligt Kommunallagen, Aktiebolagslagen och 
annan lagstiftning efterlevs. Vidare måste 
också utlåningen ske i överensstämmelse 
med de beslut som kunderna själva har fat-
tat, till exempel beslut av kommunfullmäk-
tige, kommunstyrelse, eller av företags-
styrelsen. Projektet är en effektivitets- och 
säkerhetsåtgärd till gagn för ägare, kunder 
och Kommuninvest. 

– I december när vi bad om hjälp med in-
samlingen av beslutsdokumentation, un-
derskattade vi det arbete det innebar för 
våra kunder. Listan på beslutsdokument 
som skall skickas till Kommuninvest är 
relativt omfattande. Vi har varit överop-
timistiska när det gäller tidsperspektivet 
och flera av våra kunder har ännu inte 
skickat in all efterfrågad beslutsdokumen-
tation till oss. Vi är medvetna om att vi 
ber om en arbetsinsats från våra kunder, 
men samtidigt kan Kommuninvest bistå i 
detta arbete med juridisk assistans, tele-
fonservice, skriftliga råd och personliga 
besök. Tveka inte att kontakta oss, säger 
Åke Nilsson, projektledare hos Kommun-
invest.

– Ambitionen i det fortsatta arbetet är 
att löpande och i förebyggande syfte föra 
en dialog med Kommuninvests kunder för 
att i god tid, innan ett lånebehov uppstår, 
kunna kommunicera behovet av nya eller 
reviderade beslut. Vi vill så långt som 
möjligt undvika att hamna i en situation 
där kunden vid själva utlåningstillfället 
inte har erforderlig beslutsdokumenta-
tion, kommenterar Åke Nilsson. 

– Vi är väl medvetna om att vårt pro-
jekt skapat problem för några av våra 
kunder, då Kommuninvest inte alltid har 
kunnat godkänna den beslutsdokumenta-
tion som kunderna hänvisat till. Vi tar 
också till oss kritiken från ett par av våra 
kunder av att vi inte i tid och tillräckligt 
tydligt kommunicerat våra krav på be-
slutsdokumentation. Slutsatsen är ändå, 
att den kvalitetsmodell vi nu skapar till-
sammans med våra kunder kommer, när 
den är genomförd, att medge en enkel och 
smidig, löpande hantering för våra kun-
der. Även om inte alla kunder upplever 
det så idag, så skall det vara enkelt att 
vara kund hos Kommuninvest, avslutar 
Åke Nilsson.

Kommuninvest 
förbättrar  

sin lånedoku-
mentation
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landstinget dalarna 
262 -2011

Tillsammans bär vi på en bra idé.

Välkommen  
som medlem i 
Kommuninvest 

ekonomisk förening

Nuvarande växelnummer samt alla befintliga anknyt-
ningsnummer kommer att finnas kvar parallellt, un-
der en övergångsperiod.  

Alla anknytningsnummer kommer successivt att 
bytas ut under 2011. När detta sker kommer det att 
meddelas på vår hemsida. Detta innebär att det num-
mer som visas i telefonens display tillhör den nya 
nummerserien trots att man har ringt till något av de 
gamla numren.

Den nya telefonväxeln har många tekniska och 
administrativa fördelar, som betyder att vi kan ge 
ännu bättre telefonservice. 

Lars-Gunnar Nyqvist

IT-chef

010-470 87 00

nytt telefonnummer till 
Kommuninvests växel. 

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?

Kommuninvest Dialog  
önskar alla våra läsare en  

riktigt skön sommar!



Svenska kommuner och  
landsting i samverkan

www.kommuninvest.se

 
 Tack för ditt engagemang på 

Kommuninvests föreningsstämma  
och 25-årsdag

Närmare 400 deltagare som representerade merparten av 
Kommuninvests medlemmar, i sällskap med många övriga 
gäster, hedrade 25-åringen genom sin medverkan.

Tillsammans har hittills 254 kommuner och åtta landsting 
byggt upp en kommungäld som med effektiv finansiering 
sparar miljontals kronor åt medlemmarna. Varje år.

Kompassriktningen består – långsiktigt hållbar samverkan. 


