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Ett tillfredsställande 2012

26 år efter starten har idéfröet om kommunal 
finansiell samverkan växt sig riktigt stort – när-
mare 90 procent av Sveriges kommuner och 
landsting är idag medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening. I februari passerades grän-
sen 200 mdkr i utlåning, att jämföra med dryga 
30 mdkr år 2000. Kommunsektorn använder 
sig av Kommuninvest för knappt hälften av sin 
totala låneskuld. 

Som beskrivs närmare på sidorna 26–27 
uppvisade Kommuninvest för 2012 en kraftig 
ökning av såväl räntenetto som resultat, i linje 
med den utstakade strategin att via resultatet 
öka koncernens kapitalisering. Det goda resul-
tatet ger utrymme för en betydande återbäring 
till medlemmarna – motsvarande dryga 40 rän-
tepunkter på den upplåning som sker hos 
Kommuninvest. Efter några år där den kraftiga 
tillväxten fått genomslag även på kostnadssi-
dan, känns det nu glädjande att kostnadsnivån 
faktiskt sjunker, om vi bortser från stabilitets-
avgiften som blir ett allt tyngre ok. 

Stabilitetsavgiften stod för 40 procent av 
Kommuninvests förvaltningskostnader 2012. 
Vi har en tid inväntat besked om avgiften ska 
riskdifferentieras, dvs. anpassas till kreditinsti-
tutens riskprofil, vilket skulle minska våra kost-
nader. Finanskriskommittén har haft ansvar att 
utreda frågan och kom med sitt delbetänkande 
i januari 2013. Man vill dock avvakta med frå-
gan om riskdifferentiering till dess det finns be-
slut om EU:s insättningsgaranti och krishante-
ringsdirektiv. 

Det är glädjande att kommuner fortsätter an-
sluta sig till samarbetet – sju kommuner under 
2012 och hittills två till under inledningen av 
2013. Vi ser att intresset för medlemskap ökar 
även bland större kommuner. 

I vår omvärld fortsätter osäkerheten, och den 
lär nog bli bestående. Vi får räkna med en ut-
dragen period av lägre tillväxt när världseko-
nomin ska avgiftas från det kreditberoende som 
byggts upp under decennier. När detta skrivs 
står USA ännu en gång inför en överhängande 

”fiscal cliff”, som riskerar att få dämpande kon-
junktureffekter. Utgången av det italienska valet 
var ett helt annat än de finansiella marknaderna 
önskade och kan komma att negativt påverka 
förtroendet för europasamarbetet. Utsikterna 
för Storbritannien, en av Sveriges största ex-
portmarknader, är heller inte de allra ljusaste. 

OSäKErT KONjUNKTUrlägE
Läget för världsekonomin är utmanande, med 
en försvagad konjunktur eller recession i en rad 
större ekonomier. Parallellt pågår en omfattan-
de kreditkontraktion, när det globala banksys-
temet anpassar sig till nya finansiella regelverk. 

Det är uppenbart att en öppen och starkt ex-
portberoende nation som Sverige påverkas. Vår 
bedömning är att 2013 och 2014 kan medföra 
ett ökat tryck, då en svagare arbetsmarknad 
minskar intäkterna och ökar kostnaderna i den 
kommunala sektorn. Antalet kommuner som går 
med underskott har ökat. Ett fåtal kommuner 
har sådana utmaningar att vi som kreditgivare 
behöver bistå med särskild analys och kompe-
tens, med syfte att underlätta för dessa kommu-
ner att snabbare komma tillrätta med sin ekono-
miska situation. Vi ser i dagsläget inte att den 
gruppen kommer att bli särskilt mycket större.

STärKT NärVArO på iNTErNATiONEllA 
UpplåNiNgSMArKNADEr
Kommuninvests upplåningsvolymer har nått de 
kritiska nivåer som krävs för att upprätthålla 
likvida upplåningsprogram och bli en frekvent 
emittent på nationella och internationella upp-
låningsmarknader. Under året genomförde vi en 
av de största USD-transaktionerna dittills av ett 
nordiskt offentligt institut, och kunde för första 
gången erbjuda inhemska amerikanska institu-
tionella investerare att delta. Att skapa en när-
varo på samtliga stora upplåningsmarknader 
har länge varit en prioritering och det känns bra 
att arbetet gett utdelning.

Vårt svenska obligationsprogram fungerar 
relativt väl, även om prissättningen ännu inte 
reflekterar Kommuninvests exceptionella kre-
ditvärdighet. Man får ha respekt för att det tar 
tid att etablera en ny tillgångsklass. Framsteg 
som gjorts är att allt fler regelmässiga förutsätt-
ningar kommit på plats, vilket gör att våra obli-
gationer i allt högre utsträckning kan användas 
av investerare på samma sätt som statsobliga-
tioner. Under 2013 intensifieras det investerar-
inriktade arbetet.

Avslutningsvis, varmt välkomna till Förenings-
stämman 2013! Jag och mina kollegor ser fram 
emot att få träffa er för att presentera 2012 års 
resultat och hur vi arbetar för att leva upp till 
era krav och förväntningar.

TOMAS WErNgrEN

Verkställande direktör
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Ett tillfredsställande 2012

● Ekologisk hållbarhet

● Ekonomisk hållbarhet

● Social hållbarhet

Temat i detta nummer av Dialog krokar arm 
med temat för årets föreningsstämma – 
Hållbarhet.
Vi har mött representanter för SKL, 
Vattenfall och svenska kommuner. Summan 
av dessa möten pekar på några slutsatser. 
För det första finns oerhört mycket kvar i 
arbetet för en hållbarare lokal offentlig 
verksamhet. För det andra finns det bara 
vinnare i detta arbete; ekonomi, ekologi 
och människans välmående.
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DiAlOg: Varför började Vattenfall sitt 
arbete med Hållbara städer?
ANDErS jOHNSON: Vi finns i de fyra städer 
som deltar i arbetet. Här finner vi partners 
som alla står inför utmaningen att minska 
sina koldioxidutsläpp. Och alla måste föl-
ja EU:s riktlinjer när det gäller energief-
fektivisering. (Dialogs anmärkning: se se-
parat faktaruta.)

Historiskt har vi alltid arbetat med de 
städer som vi har varit verksamma i. 
Speciellt de tyska städerna Berlin och 
Hamburg.

Uppsala är den viktigaste staden just 
nu. Här ser vi störst möjligheter till ef-
fektivitet eftersom vi är en helhetsleve-
rantör.   

DiAlOg: Hur har partnerskapen startat. 
Är det Vattenfall som bjudit upp till 
dans? 
ANDErS jOHNSON: Det är väl som alltid när 
två som ska bli ett par träffas. Man mås-
te börja prata med varandra. Vattenfall 
köpte Uppsala Energi i början av 2000-ta-
let. Till att börja med lunkade vi väl på 
som vanligt. Vi gjorde det vi skulle göra, 
kanske inte alltid med bravur. Men 2008–
2009 konstaterade vi att vi måste prata 
med Uppsala på ett annat sätt. Jag tror att 
Uppsala kommun tänkte på samma vis. 
Vi diskuterade och konstaterade att vi 
måste göra mer tillsammans. En viktig del 
för att en stad ska få ett effektivt energi-
system är att man har ett fjärrvärmesys-
tem. Detta är också något som EU lyfter 
fram. Och fjärrvärme arbetar vi med i 
samtliga fyra städer där partnerskapet 
finns. Många känner säkert inte till att 
Vattenfall är den största fjärrvärmeaktö-
ren i norra Europa. 

DiAlOg: Har samarbetet resulterat  
i något formellt avtal i samband med 
Sustainable Cities?
ANDErS jOHNSON: I samtliga städer har det 
skrivits någon form av samarbetsavtal. 
Tillsammans deklarerar vi en riktning i 
arbetet för en hållbarare stad. Det krävs 
en långsiktig överenskommelse för att nå 
resultat. 

Självklart kan avtalet ömsesidigt sägas 
upp. Jag brukar jämföra det med en för-
lovning som kan leda till äktenskap. I 
Uppsala känns det som att vi har passerat 
förlovningsstadiet. 
   
DiAlOg: Ser man på samarbetet med  
Uppsala, så består det av en diger meny 
av insatser. Vilka är fundamenten?
ANDErS jOHNSON: Jag ser tre saker.

Det första är att produktion och dist-
ribution av energi måste vara väldigt ef-
fektiv. Exempel är bränsleval och effekti-
vitet i anläggningarna.

Det andra – och det som är det nya – är 
att i betydligt högre utsträckning än tidi-
gare medverka till att energin används 
mer effektivt. Här kan det handla om  
energieffektiviseringstjänster, utbildning, 
rådgivning, engagemang – och kommuni-
kation! Detta på ett sätt som är närmare 
kunden. Min tro är att vi kommer att när-
ma oss än mer i framtiden. 

Det tredje och som jag bedömer som 
avgörande för framgång är att vi är bra 
rustade och förstår energisystemet. Ett  
energisystem i en stad handlar inte om en-
staka energislag, utan om en helhet som 
är fruktansvärt komplex.

Många tar energisystem för givna, ef-
tersom vi alltid har haft dem. 7/24/365, 
det vill säga dygnet runt – året om förvän-

tas allt fungera. Stannar elen stannar även 
internet och det är ingen som klarar sig 
utan den i dag.

Energisystemet handlar om så stora 
pengar att det därför är viktigt att man 
fokuserar på rätt saker. Egentligen finns 
alla tekniker för att nå energimålen, men 
de måste göras i rätt ordning. Gör vi inte 
det, kommer inte ekonomin att medge ett 
fortsatt arbete på rätt sätt. Hur mycket 
vindkraft ska man till exempel bygga? 
Man måste förstå den avgörande betydel-
sen av att planera rätt. Annars är risken 
att det blir några anläggningar här och 
där. Utan sammanhang.

DiAlOg: Vilka konkreta resultat i arbetet 
med Hållbara städer vill du lyfta fram så 
här långt?
ANDErS jOHNSON: Ett konkret mål när det 
gäller Uppsala är en energiproduktion 
som är klimatneutral. Sedan flera år har 
vi en ambition i Norden att vara klimat-
neutrala år 2030. I Uppsala är ambitionen 
att staden ska nå målet år 2020. Vattenfall 
ska bygga ett nytt kraftvärmeverk som 
siktar på att vara i drift år 2017. Och det 
är en stor del när det gäller en effektiv  
energiproduktion.

Ett spännande projekt kopplat till 
Uppsala är utbyggnaden av området 
Östra Sala Backe. Där har man höga am-
bitioner kring hållbarhet och klimats-
marta lösningar. Östra Sala backe har 
ambitionen att bli Uppsalas mest klima-
tanpassade stadsmiljö och är tänkt att 
bli ett pilotprojekt för hållbart byggan-
de. Här har Vattenfall hjälpt kommunen 
att ställa rätt krav på de företag som ska 
bygga området.

För vår egen del är det självklart intres-
sant att få leverera fjärrvärme. Men det 
som kommer utöver det kan till exempel 
vara att låta vitvarorna drivas av fjärrvär-
me. Det är ett intressant sätt att använda 
den lågvärdiga energi som fjärrvärme är.

Likadant kommer solceller för elpro-
duktion att värderas som en möjlighet i 
vissa av fastigheterna i Östra Sala Backe.

Ett annat inslag är E-mobility som 
handlar om laddningstekniker, batteritek-
nik med mera när det gäller elbilar och 
laddhybrider. Här har Vattenfall ett sam-

Statliga energiföretaget Vattenfall arbetar sedan 2009 med 
Sustainable Cities, ett koncept för en mer hållbar energianvändning 

i städer. Idén bygger på att tillsammans med städerna skapa en ökad 
medvetenhet kring ämnet och att aktivt bidra till en förändring. En med-
vetenhet som rör oss alla, berättar Anders Johnson, som leder detta 
arbete på Vattenfall.
      För närvarande arbetar Vattenfall med fyra städer: Amsterdam, Berlin, 
Hamburg – och Uppsala. Och det är i Uppsala man kommit längst.

Hållbara  
lösningar skapas  

tillsammans



5

Kom
m

uninvest Dialog nr 1 – 2013

arbete med Volvo som också kommer att 
bjudas in till ett samarbete i Uppsala. 

Nyckeln till hållbara lösningar är att 
man arbetar tillsammans.

DiAlOg:Vilka är de viktigaste faktorerna 
för ett framgångsrikt samarbete mellan 
en kommun och Vattenfall?
ANDErS jOHNSON: Förtroende. Att lita på 
varandra och se att ett plus ett faktiskt 
blir mer än två.

Långsiktighet är också viktig. Det mås-
te finnas strategier som är längre än val-
perioderna.

DiAlOg: Måste Sveriges kommuner skapa 
ytterligare resurser för ett tillräckligt bra 
klimatarbete?
ANDErS jOHNSON: Utredningar visar att  
mindre kommuner har svårare i detta ar-
bete än de stora. Här tror jag att kommu-
nerna måste hjälpas åt. Och se arbetet i 
ett regionperspektiv. Tillsammans kan 
man göra mer än var och en för sig.

I Sverige finns mycket kompetens inom 
energieffektiviseringsområdet. Mycket av 
den finns ute i kommunerna. Det gör mig 
imponerad. Ett problem är att många 
kommuner har ont om resurser för sitt 
arbete. En fråga som inställer sig är hur 
man ska förlösa detta.

VAD är KliMATNEUTrAl?
”Begreppet klimatneutral betyder att leva/
verka på ett sätt som inte producerar nå-
got nettotillskott av växthusgaser.

Detta ska uppnås genom att reducera 
den egna klimatpåverkan så mycket som 
möjligt och att använda kompensation för 
att neutralisera återstående utsläpp.”
United Nations Environment Programme, 
UNEP, 2008.

EU:S MiljöMål för 2020
EU:s 20-20-20-mål innebär att växthusga-
serna ska minskas med 20 procent, att 
minst 20 procent av energin ska vara för-
nybar och att energieffektiviteten ska öka 
med 20 procent, fram till år 2020.

KOrT OM VATTENfAll 
Vattenfall AB är helägt av svenska staten. 
Företaget har drygt 34 000 anställda 
och är en av Europas största elproducen-
ter och den största värmeproducenten. 
Vattenfalls huvudprodukter är el, värme 
och naturgas. När det gäller el och värme 
är Vattenfall verksamt inom alla länkar i 
värdekedjan: produktion, distribution och 
försäljning.

Vattenfalls hållbarhetsuppdrag i enlig-
het med ägarnas övergripande mål är att 
tillhandahålla energi för dagens samhälle 
och bidra till morgondagens energisys-
tem genom att ta ansvar för sina aktivi-
teter och genom att beakta ekonomiska, 
miljömässiga och sociala aspekter i hela 
värdekedjan.

Anders Johnson är avdelningschef 
på Vattenfall, Sustainable Cities.
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Björn Sigurdson är klimatstrateg i 
Uppsala kommun. Det går inte att ta 
miste på hans engagemang. i kom-
munen vimlar det av insatser för en 
effektivare energianvändning och 
mindre miljöbelastning. Bakom dem 
ligger både politiker och tjänstemän.
   Ett exempel är Uppsala klimatpro-
tokoll. Det är ett samarbete som star-
tades 2010 mellan företag, universitet 
och offentlig verksamhet, med syfte 
att sänka kommunens utsläpp av växt-
husgaser.

Uppsala har bestämt sig för att arbeta  
extra mycket med klimat och uthållighets-
frågor. Detta är både politikerambitioner 
och tjänstemannaambitioner, menar Björn 
Sigurdson. ”Vi ser att en hållbar stad är 
en attraktiv stad”. Att staden ska uppfat-
tas som trivsam är ett bestämt mål. Björn 
målar med orden och beskriver viljan att 
skapa ett slags väv för en tätare stad. Det 
har i och för sig alltid funnits ett tydligt 
centrum. Men nu bryter man upp den 
gamla funktionsindelade staden. Som ett 
led i arbetet expanderas nuvarande cen-
trum och en större stadskänsla skapas, 
inte minst österut. Siktet är att en större 
del av Uppsala ska upplevas som sam-
mansmält stad. Stora insatser har också 
gjorts för att skapa promenadstråk längs 
Fyrisån som flyter genom staden.

”Målet är att fördubbla 
antalet resenärer i 

kollektivtrafiken till år 2020.”

BrED MiljöSyN
När man lyssnar på Björn Sigurdson för-
står man att hans miljösyn är bred. ”Allt 
hänger ihop”, säger han. ”Det sociala och 
miljömässiga måste utvecklas tillsam-
mans. En sak vi har insett när det gäller 
att minska på växthusgaser och få ned an-
dra utsläpp för att få en hälsosammare 
lokal miljö, är att vi måste öka kollektiv-
trafiken. Och behålla det stora gåendet 
och cyklandet som finns i Uppsala. Målet 
är att fördubbla antalet resenärer i kol-
lektivtrafiken till år 2020 och fördubbla 
marknadsandelen till år 2030. För att 
kunna göra det, handlar det inte enbart 
om att utveckla kollektivtrafiken i sig, 
utan om att ändra resenärernas attityder. 
Det är också viktigt att samplanera kol-
lektivtrafiken med bebyggelseutvecklingen. 

Vi måste ha bra framkomlighet och närhet 
till kollektivtrafiken. Den måste ges en vik-
tig funktion i stadsutvecklingen.”

I dag består kollektivtrafiken i Uppsala 
först och främst av bussar med landsting-
et som huvudman. Ungefär fyrtio procent 
av fordonskilometrarna körs med biogas 
som då och då måste toppas med natur-
gas*. Men detta behov minskar, eftersom 
kommunen under 2010–2011 har för-
dubblat sin egen produktion av biogas. 
Denna investering kostade 54 miljoner. 

”Ska vi ned till riktigt 
låga utsläppsnivåer så 

måste vi bygga om våra 
samhällsstrukturer.”

lOKAlA löSNiNgAr på glOBAlA 
prOBlEM
Uppsala klimatprotokoll är ett sätt att 
söka lokala lösningar på ett globalt pro-
blem. Syftet är att sänka kommunens ut-
släpp av växthusgaser. Det övergripande 
målet är att bidra till kommunens över-
gripande mål, vilket är att jämfört med år 
1990 minska utsläppen med 45 procent  
per invånare fram till år 2020.

”Alla behövs. Vi bjöd in representanter 
från alla sektorer i samhället; näringslivets 
olika branscher, offentliga och ideella 
verksamheter. Detta för att visa att alla 
har en miljöpåverkan och en möjlighet att 
göra en insats.” 

Björn Sigurdson betonar vikten av att 
ha ett systemperspektiv. Att se samband. 
Om jag gör någonting, får det inte bara bli 
bra för mig och dåligt på en övergripande 
nivå eller för någon annan. Det ska helst 
också underlätta för andra. ”Klimatfrågan 
är ju så stor. Ska vi ned till riktigt låga ut-
släppsnivåer måste vi bygga om våra sam-
hällsstrukturer. Allt måste ta sitt ursprung 
i vad som är en hållbar affär. Alla aktörer 
i samhället måste jobba på det.”

Som medlem i Uppsala klimatprotokoll 
förbinder man sig till tre insatser. Till att 
börja med ska man vara aktiv i sitt eget 
klimatarbete som ska mätas och följas 
upp. Nästa insats handlar om samverkan. 
Det kan handla om att söka utvecklings-
projekt med övriga medlemmar. Det tred-
je är att kommunicera klimatfrågan in-
ternt och externt.

”För att nå låga nivåer krävs en stor 
omställning. Men det är möjligt att finan-
siera den genom att kommuner och natio-
nen omprövar planerade investeringar, 

och till och med redan beslutade sådana, 
för att alla investeringar ska stödja en 
hållbar utveckling. Särskilt gäller detta 
inom transportsektorn.”

DET förSTA KliMATprOTOKOllET  
EN STOr frAMgåNg
Det första klimatprotokollet underteck-
nades i juni 2010 och löpte fram till juni 
2012. Då gjordes ett sammantaget klimat-
bokslut för gruppens sjutton medlemmar. 
Dessa svarade 2009 för minst 151 000 
ton – cirka 12 procent – av de totala ut-
släppen i Uppsala. Beräkningen baseras 
på medlemmarnas egen el- och värmean-
vändning, samt en del av de egna trans-
porterna och resorna. Av energianvänd-
ningen (el, värme, kyla och ånga) var 
andelen hela 27 procent av den totala  
energianvändningen.

Protokollsmedlemmarna åtog sig mål 
och åtgärder för år 2011 som motsvarade 
nästan 3,7 procents minskning av de egna 
samlade växthusgasutsläppen. Beräkningar 
visar att utsläppsminskningen 2011 blev 
cirka 4 procent. Detta samtidigt som med-
lemmarnas omsättning ökade.

Med andra ord blev det första klimat-
protokollet en stor framgång!

UppSAlAS TOTAlA UTSläpp  
AV VäxTHUSgASEr
År 2012 låg utsläppen på cirka 1 300 000 
ton. Det är en minskning med knappt 30 
procent per invånare jämfört med 1990. 
Det är inte tillräckligt, menar Björn 
Sigurdson. Minskningstakten måste öka 
framöver.

Utsläppen från de lokala transporterna 
ligger still, och utsläppen från energian-
vändningen minskar, däremot ökar utsläp-
pen från Uppsalabornas långväga resande. 
Utsläppen från Uppsalabornas flygresor 
var 2011 cirka 1,2 ton per invånare, vilket 
är mer än utsläppen från biltrafiken. Målet 
för Uppsala kommun 2050 är att samtliga 
utsläppskällor ska rymmas inom ett halvt 
ton per invånare och år.

Björn Sigurdson är optimist. Miljö-
målen ska nås. Det finns många kol- 
dioxidbantare i Uppsala. Fler ska det bli.

* Både biogas och naturgas är metangaser. Skillnaden är 
att biogas är en förnyelsebar energikälla och att naturgas 
är fossilt, precis som kol och olja. Båda formerna av 
metangas är betydligt renare som bränsle än bensin och 
diesel. Biogas ger inget nettotillskott av koldioxid och 
bidrar därför inte till växthuseffekten. Naturgas ger cirka 
20 procent lägre koldioxidtillskott än bensin. Biogasbilar 
kan köras på både biogas och naturgas.

En koldioxid- 
bantares bekännelser
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Björn Sigurdson är klimatstrateg i Uppsala kommun.

UppSAlA  
KliMATprOTOKOll

 
Samarbetet startade 2010, då kom-
munen tog initiativet att bjuda in lokala 
företag, myndigheter och organisatio-
ner, till att gemensamt anta klimatut-
maningen och bidra till att uppnå 
kommunens klimatmål. Medlemmarna 
satsar både på egen klimatdriven af-
färs- och verksamhetsutveckling och 
är med och formar en hållbar utveck-
ling i Uppsala.

Medlemmar (f.n. 25 stycken)
Ahlsell Sverige AB, Akademiska Hus 
AB, Fresenius Kabi AB, Friskis och 
Svettis, Frontwalker AB, Fullerö Park 
AB, GE Healthcare AB, IKEA Uppsala, 
NCC Construction AB, Ragn-Sells AB, 
Ramböll AB, Returpapperscentralen 
AB, Riksbyggen, SLU – Sveriges lant-
bruksuniversitet, Svensk Direktreklam 
AB, Teknik & service – Uppsala kom-
mun, Uppsalahem AB, Uppsala kom-
mun, Uppsala universitet, Uppsala 
Vatten och Avfall AB, Vård & bildning 
– Uppsala kommun, Landstinget i 
Uppsala län, Vasakronan AB samt 
Vattenfall Värme Uppsala AB.
Resursorganisationer är Stuns – 
Stiftelsen för samverkan mellan uni-
versiteten i Uppsala, näringsliv och 
samhälle, Biogas Öst samt Energi-
kontoret i Mälardalen AB.

finansiering
Kommunen grundfinansierar Uppsala 
klimatprotokoll II med 500 000 kronor 
per år under den treåriga protokolls-
perioden. Övriga medlemmar betalar 
en årlig medlemsavgift om 25 000 
kronor.
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Magnus Kristiansson är  
fastighetsanalytiker på SKL.

Miljarder skäl att spara

DiAlOg: I er rapport från 2011 slår ni fast 
att den återstående lönsamma potentia-
len för energieffektiviseringsåtgärder i 
landstings- och kommunägda byggnader 
bedöms vara så stor som 35 procent 
fram till år 2020 och cirka 50 procent 
till år 2050. Varför är det då inte större 
fart på besparingsarbetet?
MAgNUS KriSTiANSSON: Det har vi funderat 
mycket på. En stor del av bakgrundsma-
terialet i rapporten är hämtat från den 
statliga Energieffektivitetsutredningen 
som presenterades i november 2008.

En anledning till att ivern inte är större 
är att det finns olika uppfattningar kring 
begreppet lönsamhet. Vad som bedöms 
som lönsamt kan vara väldigt subjektivt. 
Ändå är de lönsamhetsresonemang som 
förs i vår rapport trovärdiga. Vi har räk-
nat på ett genomtänkt sätt. 

En annan orsak till att inte fler åtgärder 
blir genomförda handlar om riskbedöm-
ning. Besparingspotentialen är en sak. Men 

är man osäker på hur det framtida fastig-
hetsbeståndet ska se ut, vill man inte inves-
tera i byggnader som kanske blir avställda.

Sedan finns det investerings- och un-
derhållsplaner som är framtagna för att 
peka på när i tid de olika byggnaderna ska 
åtgärdas.

DiAlOg: De risker du nämner handlar om 
ekonomi.
MAgNUS KriSTiANSSON: Ja. Och i dem inbe-
griper jag demografiska risker. Man kan 
vara osäker på befolkningsunderlaget. 
Hur många invånare man kommer att ha 
och var i kommunen de kommer att vara. 
Det påverkar till exempel framtiden för 
en skolbyggnad.

DiAlOg: Vad behövs för att kommuner 
och landsting ska bli mer aktiva?
MAgNUS KriSTiANSSON: Ytterst tror jag det 
handlar om ledarskap. Att man bestäm-
mer sig för att sätta denna fråga i fokus. 

Historiskt har ju den stora uppgiften för 
kommuner och landsting varit välfärds-
produktion. Men det ena utesluter ju inte 
det andra. Tvärtom.

DiAlOg: År 2009 användes 26 TWh 1 för 
värme och el i kommunernas, allmän-
nyttans och landstingens fastigheter. 
De besparingsmöjligheter 2 ni pekar på 
uppgår till åtskilliga TWh. Hur mycket 
motsvarar besparingarna i reda pengar?
MAgNUS KriSTiANSSON: Nu kan man ju dis-
kutera vad man sparar; värme, el eller 
framtida energiprishöjningar. 

Mer än hälften av alla lokaler i Sverige 
är offentligt ägda. Energieffektiviserings-
utredningen bedömde år 2008 att lönsam-
ma åtgärder kan minska energianvänd-
ningen i offentligt ägda lokaler med 8,5 
TWh till år 2020.

Omräknat i dagens energipriser blir det 
sju till åtta miljarder kronor per år.

Men enligt utredningen kommer bara 
en liten del av de lönsamma åtgärderna att 
genomföras utan ytterligare stimulans. Om 
denna analys stämmer, kommer de offent-
liga lokalägarna fram till år 2020 att avstå 
från att göra lönsamma åtgärder som sam-
manlagt skulle minska driftkostnaderna 
med cirka fem miljarder kronor per år räk-
nat med dagens energipriser.

DiAlOg: Finns det några goda exempel 

En rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bär rubriken: 
”Miljarder skäl att spara”. Rapporten visar att det finns lönsamma  
energieffektiviseringsåtgärder som mer än väl täcker offentlig sektors 
andel av de samhälleliga energi- och klimatmålen. Men målen kommer 
inte att nås om inte hastigheten i genomförandet påskyndas. 
     Dialog träffade Magnus Kristiansson, fastighetsanalytiker på SKL.
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på energibesparande insatser inom den 
lokala offentliga sektorn?
MAgNUS KriSTiANSSON: Ja. det finns många! En 
del har till exempel arbetat med Energy 
Performance Contracting (EPC) som är en 
typ av energitjänst som flera kommuner 
och landsting har infört med gott resultat. 
Den grundläggande principen är att en  
energitjänsteleverantör först gör en inven-
tering av hela fastighetsbeståndet. Därefter 
listas möjliga effektiviseringsförslag, allt 
från byte av armaturer och fläktar till att 
utbilda driftpersonal. Åtgärderna prissätts 
och man räknar ut effekten. Därefter be-
stämmer sig beställaren för vilka åtgärder 
som ska genomföras och räknar lönsamhet 
på hela paketet. Nästa fas är att åtgärderna 
genomförs och den sista fasen handlar om 
uppföljning och garantier för att bespa-
ringarna verkligen uppstår. 

DiAlOg: Vilken energibesparingspotential 
ser du i den stundande renoveringen av 
miljonprogramsområdena?
MAgNUS KriSTiANSSON: Energibesparingarna 
kommer helt klart att hjälpa till i investe-
ringarna. Hur mycket det handlar om i 
relation till de totala investeringarna har 
jag inga uppgifter om. Men det handlar 
om mycket stora pengar. 

DiAlOg: Hur kan energibesparingarna 
finansieras?

MAgNUS KriSTiANSSON: De flesta som är ge-
nomförda har gjorts med egna kommu-
nala medel eller landstingsmedel. 

Min uppfattning är ändå att energibe-
sparingsinsatser inte först och främst stu-
par på grund av kapitalbrist. I stället 
handlar det om bristande fokus på äm-
net. Sitter du i en kommun där en fastig-
het har brunnit, har mögelproblem eller 
ska få in tjugo nya förskoleelever inom 
tre månader, så prioriteras dessa insatser. 
Det är mycket här och nu. Och när orga-
nisationen är slimmad är det inte så en-
kelt att frigöra resurser för energibespa-
ringar.

Kalkylräntan sätter ofta gränserna för 
energiinvesteringar. Den har stor betydel-
se för lönsamheten. Det går att resonera 
olika kring hur man sätter kalkylräntan. 
Genom att sätta en lägre kalkylränta så 
går det att räkna hem energiinvesteringar 
som är högst motiverade utifrån miljö- 
och klimattänk. Sätts räntan för högt, kan 
det vara så att man hindrar investeringar 
som egentligen bör göras. Kalkylräntan 
speglar givetvis kapitalkostnaden, men det 
speglar även risken. Sannolikt är inte ris-
ken stor i energiinvesteringar. Vi kan nog 
förvänta oss ökade energipriser och 
skärpta krav. Man kan också fråga sig om 
det verkligen är så att den här typen av 
investeringar alltid måste vara ”lönsam-
ma” i ekonomisk mening.

DiAlOg: Behövs det kompetensförstärk-
ningar för att snabbare nå framgång?
MAgNUS KriSTiANSSON: Det gör det. Man kan 
antingen anställa egen personal eller hyra 
in tillfällig konsulthjälp. Det finns flera 
EPC-projekt som visar lönsamhet inte en-
bart i teknikinvesteringar, utan även i att 
kompetensutveckla personal.

Samtidigt är det stor skillnad mellan 
kommunerna. Och ofta har de större re-
surser för att ha en ökad kompetens.

Många är väldigt duktiga. Några ex-
empel är Karlstad, Örebro och Gävle. 

Belöningen finns att hämta. 

1. Förkortning av terawattimme = 1 000 gigawattimmar 
= 1 000 000 megawatttimmar = 1 000 000 000 000 
wattimmar.

2. Besparingspotentialen motsvarar cirka 9 respektive 
13 TWh av de 26 TWh som år 2009 användes för värme 
och el i kommunens, allmännyttans och landstingens 
fastigheter.

Rapporten ”Miljarder skäl att spara” finns att ladda ned 
kostnadsfritt på SKL:s webbplats. http://webbutik.skl.se/

Energieffektiviseringsutredningens betänkande ”Vägen till 
ett energieffektivare Sverige” finns att ladda ned via www.
regeringen.se/content/1/c6/11/58/55/94065b3d.pdf
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utvecklingsstrateg på ÖBO.

När manusförfattarna till TV-serien Svensson Svensson sökte ett bostadsområde att placera sin låtsasfamilj i, frågade 
de barnboksförfattarna och örebroarna Anders Jacobsson och Sören Olsson. De tipsade om Vivalla. Stadsdelen Vivalla i 
Örebro ägs av det kommunala bostadsföretaget ÖrebroBostäder AB (ÖBO) och skapades som en del av miljonprogram-
met. När de 2 400 lägenheterna stod klara 1970 blev området riksbekant, eftersom det aldrig tidigare hade byggts ett 
helt hyresbostadsområde med enbart låga hus. Ambitionen var hög med bilfria gårdar, naturkänsla och bra samhällsser-
vice i centrum. Det blev ett samhälle i samhället och trivseln var stor.

Ett av Sveriges många miljonprogramsområden  
i förvandling

Vi alla i Vivalla

ÖBOs regelbundna kundnöjdhetsunder-
sökningar visar att många i Vivalla trivs 
bra. ”Vi får höga siffror även på trygg-
het”, skjuter Anna-Carin in. Samtidigt har 
området lägre siffror än motsvarande om-
råden, vilket gör att ÖBO fortfarande be-
traktar trygghet och trivsel som områden 
att förbättra. 

Men många som bor i Vivalla är inte 
stolta över att bo där.

AllTför MycKET UppMärKSAMHET  
KAN Bli NEgATiV
”Och för det tredje, så är Vivalla en stads-
del som alla andra. Men den får alldeles 

ästan fyrtio år efter invigningen 
av Vivalla genomförde ÖBO en 
stor undersökning bland öre-
broarna. Då ställdes bland an-
nat frågan om vilket område 

man helst skulle vilja bo i. Vivalla kom 
sist. Det var inte speciellt överraskande, 
eftersom Vivalla hade fått sociala bekym-
mer och många av örebroarna hade som 
en följd av detta uppfattningen att områ-
det var stökigt. 

EN ö i STADEN örEBrO
Rätt många örebroare betraktar Vivalla 
som en ö i staden. Ett område som man 
har en uppfattning om. Och detta trots att 
många aldrig ens varit där. Då kan det 
vara lätt att dra Vivalla över en kam.

När Dialog ber Anna-Carin Boman 
Magnusson, utvecklingsstrateg på ÖBO, 
att säga tre sanningar om Vivalla, blir hon 
först lite tveksam. Hon vill inte gärna bi-
dra till förenklade bilder, utan betonar 
vikten av en nyanserad hållning. Så små-
ningom lyfter hon fram tre uppfattningar 
om området som känns angelägna.

”För det första är Vivalla mycket mer 
heterogent än vad man kan tro. Det är 
ganska stor skillnad i befolkningsstruktur, 
trivsel och trygghet på gatu- och kvarters-
nivå. Bland annat har vissa kvarter en ma-
joritet av befolkning som är födda i 
Sverige och har bott i stadsdelen sedan 
den byggdes, medan gatan bredvid kan ha 
en majoritet med utländsk bakgrund. 

Likväl som ett kvarter har en extremt 
hög andel nöjda hyresgäster kan en annan 
ha större utmaningar inom dessa områ-
den. Små stadsdelar i stadsdelen alltså. 

Poängen med att uppmärksamma dessa 
skillnader är att försöka ”bryta upp” 
stadsdelen i mindre delar – hitta unika 
identiteter. Det är ju egentligen inte vettigt 
att fortsätta betrakta en stadsdel lika stor 
som en kommun som en stadsdel!” 

I Vivalla bor människor från hela värl-
den. Kanske skulle man kunna hissa 100 

olika nationsflaggor här om det fanns en 
flaggpark? Närmare 25 procent är födda i 
Afrika och nästan lika många i Asien. De 
stora grupperna kommer från Somalia och 
Irak. Och andelen inflyttade afrikaner ökar.

Vivalla är ett av de områden i Örebro 
som kräver kortast kötid för att få lägen-
het. Därför är det en större andel männis-
kor som kommer från andra kommuner 
eller utlandet som flyttar till Vivalla. 

MåNgA TriVS – MEN SAKNAr STOlTHET 
öVEr SiTT OMråDE 
”För det andra är Vivalla mycket finare 
och trevligare än vad många tror.”

Foto: Alexander von Sydow
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för mycket 
uppmärksam-
het”. Detta me-
nar Anna-Carin 
Boman Magnusson 
riskerar att bli kon-
traproduktivt. Upp-
märksamheten i sig 
kan bli negativ. Man
kan ana fel i saker som 
inte är fel. Kanske skulle 
området må bra av att få 
utvecklas lite mer i fred? 

VilKA MöTEN HAr 
ViVAllABOrNA?
”Hur möts de olika kulturerna  
i området”, frågar Dialog. Anna-Carin 
ser de ungas möten som naturliga. De träf-
fas i skolan, på fritidsgården och på lek-
platserna.

Bland de vuxna är mötena färre. 
Många håller sig till den egna gruppen. 
Det betyder färre möten än vad man skul-
le önska. I vilken utsträckning religiös till-
hörighet påverkar gruppbildning, har 
Anna-Carin Boman Magnusson svårt att 
ha en bestämd uppfattning om. ”Men jag 
kan tro att den präglar rätt mångas bete-
ende, samtidigt som det varierar mycket 
beroende på tillhörighet.”

Skolan är ett område där hon ser en 
avgörande betydelse av att möta andra 
människor och på så sätt vidga intryck, 
sätt att tänka och få nya kontakter. Här 
ser hon ett problem i att Vivalla har egen 
grundskola upp till högstadiet. Att erbju-
da låg- och mellanstadium känns naturligt 
med tanke på service och trygghet. Men 
högstadiet i Vivalla har bidragit till isola-
tion. De allra flesta i Vivalla söker sig dit 
samtidigt som det är mycket ovanligt att 
andra örebroungdomar väljer att gå på 
högstadiet i Vivalla. Effekten blir att  
vivallaungdomarna möter alltför få andra 
unga örebroare.

ViKTigT MED EN rörElSE UT, Så ATT 
iNTE ViVAllA Blir iSOlErAT
Anna-Carin menar att möten människor 
emellan är avgörande för en bra integra-
tion. ”Vi kan förstås inte tvinga männis-
kor att bli vänner med varandra. Men vi 
kan bidra till att skapa fler möten.” 

”Ska man försöka få övriga örebroarna 
att åka till Vivalla eller tvärtom?”, frågar 
Dialog. Många av de populäraste bostads-
områdena i Örebro får knappast några 
besök av andra än de som bor där. Anna-
Carin tror därför mer på att vivallaborna 
i högre utsträckning skulle besöka övriga 
Örebro. En anledning att lämna Vivalla 
kan vara att åka till sitt arbete eller be-
söka något evenemang. Det finns männis-
kor som inte har varit utanför Vivalla de 
senaste tio åren. Det faktum att många 
aldrig lämnar området kan vara ett ut-
tryck för att man inte känner sig bekväm 
i övriga staden.

ETNiSK VS SOciOEKONOMiSK 
iNTEgrATiON
”I mitt huvud är det stora integrations-
problemet inte etniskt, utan socioekono-
miskt.” I nästa andetag konstaterar Anna-
Carin att detta ofta sammanfaller. En 
insats kan vara att skapa flera upplåtelse-
former och boendealternativ i Vivalla, till 
exempel villor och radhus. Och det är pre-
cis vad som kommer att hända i Nya 
Vivalla.

DElAKTigHET i OrD – OcH HANDliNg
Den kommande förändringen av Vivalla 
baseras i hög utsträckning på vad de bo-
ende tycker om sitt område. Till exempel 
vill många ha en bättre tillgänglighet för 
bilar. Det upplever de som både bekvämt 
och tryggt. Trots att biltrafik inte har varit 
tillåten inne i området sedan det byggdes, 
är det många som struntar i förbudet. 
Därför kommer biltrafik att släppas in i 
delar av Nya Vivalla. Men på ett smart 
sätt som medger ökad tillgänglighet via 
vissa infarter samtidigt som andra stramas 
åt med smalare passager och farthinder. 
Fortfarande kommer vissa zoner att vara 
helt bilfria. Ett övergripande mål är att 
minska biltrafiken.

I Nya Vivalla har en rådgivande hyres-
gäststyrelse skapats. Den består av tretton 
personer som träffas regelbundet för att 
samtala kring sitt Vivalla. Det är för tidigt 
att utvärdera rådets verksamhet, men det 
känns bra, tycker Anna-Carin Boman 
Magnusson.
”Att få vara med och tycka är bra, men 
här går vi ännu längre. I Nya Vivalla får 
man också vara med och bygga”, berättar 
Anna-Carin. Den möjligheten heter 
Boendebyggarna och är en arbetsmark-
nadssatsning där arbetslösa personer i 
Vivalla kan få vara med och bygga sitt 
eget kvarter. Detta möjliggörs genom ett 
samarbete med det byggföretag som arbe-
tar med Nya Vivalla.

Symbolen för det Nya Vivalla utgörs av bokstaven V och 
ett upp och nedvänt i som då blir ett utropstecken. De 
flesta betraktarna kommer att läsa ”Vi”. 
   Mångfalden markeras med en digital bitsmosaik i 
skiftande färger. Att en del bitar hamnar utanför ramarna 
visar att området är i förändring.

År 2008 genomfördes en omfattande 
analys av Vivalla. Då redovisades 
bland annat önskemål om en blandad 
bebyggelse, förbättrad gatustruktur 
och en mängd riktade insatser för att 
minska segregationen.
    Den kulturella mångfalden i Vivalla 
betraktas som en kreativ kraft. Detta 
märks i arbetet.

14 fEBrUAri 2013 gicK 
STArTSKOTTET för DET NyA ViVAllA
Först ut var kvarteret Hjärstaskogen. 

Här vill man skapa en stadsdel med 
personliga kvarter, med hus och gårdar 
som ser olika ut. I fokus står också att 
göra befintliga hus mer energieffektiva. 
Det handlar om att bygga en hållbar 
boendemiljö för framtiden, såväl eko-
nomiskt, ekologiskt som socialt. En 
viktig del i arbetet har varit och är att 
arbeta i samverkan med de boende. 
(Läs mer om detta på annan plats i 
denna artikel.)
Den Första gården med 24 lägenheter 
blir inflyttningsklart till hösten. Sedan 
fortsätter man med den Andra och 
Tredje gården.

ArBETSMArKNADSSATSNiNg
ÖBO har valt att arbeta i ett partner-
skap tillsammans med Skanska. En av 
delarna i upphandlingen av partnerska-
pet var kravet på en arbetsmarknads-
satsning. Det betyder att alla parter 
som engageras i projektet lovar att 
knyta till sig en eller flera arbetslösa 
Vivallabor som på ett eller annat sätt 
får chans till praktik, utbildning eller 
arbete. 
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DiAlOg: Varför hamnar vissa bostads-
områden i social obalans? Ser du några 
mönster?
rOgEr råDSTröM: En komplex fråga. Det 
finns en mängd olika anledningar. Ofta 
finns en tendens att människor med sam-
ma geografiska ursprung söker sig till var-
andra. Det gäller allt från svenskarnas ut-
vandring till Amerika under 1800-talet 
där det bildades svensktrakter, norrlän-
ningarnas flytt till övriga Sverige och da-
gens invandring till Sverige. Det är helt 
naturligt att man söker en trygghet hos 
dem man känner.

Ofta har den som flyttar till en ort inte 
heller möjlighet att välja var man ska bo 
på grund av bostadsbrist, utan får ta de 
lösningar som erbjuds. De mest attraktiva 
områdena är redan uthyrda. Har man 
dessutom låga inkomster, har man heller 
inte råd att köpa en bostadsrätt eller nå-
got annat boende.

Många av miljonprogramsområdena 
har tagit emot många nya boende. Och en 
del av dessa områden har en fysisk gestalt-
ning som inte alltid varit så ombonad och 
heller inte haft uppblandade bostadsfor-
mer. En alltför stor skala kan också bidra 
till minskad attraktivitet. 

Har ett område hög arbetslöshet kan 
det i sig leda till en ännu högre arbetslös-
het och på så sätt bli självgenererande. 
Folk vill bo där det är attraktivt, tryggt 
och bra. Det är inte ett dugg konstigt.

Samtidigt tycker jag att Vivalla är ett 
jättefint område med en låg bebyggelse, 
fina bostäder och en grön miljö. Här visar 
också våra kundundersökningar att trygg-
heten ökar och att trivseln är hög. Men 
visst finns det problem.

Redan på 1970-talet, i det nybyggda 
Vivalla, märkte man att det fanns social 
oro. Det handlade om narkotika och kri-
minalitet. Stora insatser gjordes för att få 
bukt med problemen. I dag är dessa pro-
blem i stort sett borta. Nu har de ersatts 
av andra. Det handlar mycket om att det 
är så många som saknar jobb. 

DiAlOg: I den aktuella rapporten om 
Hovsjösatsningen i Södertälje används 
uttrycket ”Folkhemsrenovering”.  
Hur smakar det?
rOgEr råDSTröM: För mig står begreppet 
Folkhem för att man – oavsett vem man 
är – ska ha en bra bostad, trygghet, jobb, 

Det går att ändra ett område med stora problem till motsatsen. Dialog 
träffade Roger Rådström på ÖrebroBostäder AB (ÖBO). Han betonar 
vikten av att vara uthållig. Och av att utveckla ett område tillsammans 
med hyresgästerna. 
      Samtidigt ser han värdet av att samarbeta med privata hyresvärdar. 
I Örebro har ÖBO och privata hyresvärdar skapat ett program för att 
tillsammans ta ansvar för bland annat social utveckling och minskad 
energianvändning. Avsikten är att bli smartare och bättre samhällsbyg-
gare. Tillsammans.

få vara med, ha vettiga inkomster och att 
vi tar hand om varandra. Det som har 
skett under ett antal år är att vi har segre-
gerats mer och mer. Vi har kommit allt 
längre ifrån varandra. Det är dags för ett 
omtag. Att hitta tillbaka till vi.

DiAlOg: Skiljer sig synen åt när det  
gäller hur miljonprogramsområdena  
ska utvecklas?
rOgEr råDSTröM: Jag tror att det är stor 
samsyn i analysen. Alla ser att det finns en 
koncentration av människor med lite 
hopp, ibland helt utan hopp, inte sällan 
med utbildning som är svår att överföra 
till svenska förhållanden. De saknar in-
komst, är rotlösa och de flesta av dem har 
flytt. Det är därför de är här.

Men efter den analysen, kan det ju skif-
ta beträffande åtgärder. Ska man styra 
mer eller mindre, subventionera, stimu-
lera samt satsa mer eller mindre underhåll 
och investeringar?

I det företag som jag arbetar, ÖBO, är 
styrelsen helt överens. Det tror jag är väl-
digt viktigt, eftersom bostadsutveckling 
handlar om så stora pengar och långsik-
tighet.

Det är också glädjande att hela Örebros 
kommunfullmäktige i enighet antog ett 
dokument om hur staden ska byggas. 
Sedan kan det finnas olika uppfattningar 
när det gäller enskilda sakfrågor. 

Alla är överens om att vi skulle haft en 
större mångfald när det gäller upplåtelse-
former i miljonprogramsområdena om vi 
byggt dem i dag. Nu är frågan snarare hur 
vi åstadkommer det. En del vill sälja till 
privata fastighetsägare, andra vill ha fler 
bostadsrätter och en del tror på andelsä-
garlägenheter*. 

roger rådström,  
vice VD i  
örebroBostäder AB



14

Kom
m

uninvest Dialog nr 1 – 2013

DiAlOg: Telge Hovsjö AB är ett kom-
munalt bostadsbolag i Södertälje som 
knoppades av Telge Bostäder 2007. 
Båda ingår i den kommunala Telge-
koncernen. I Telge Hovsjös styrelse är 
majoriteten boende i området. I företa-
gets ägardirektiv nämns mycket tydligt 
ansvaret för social utveckling och 
integration. Hur ser du på detta?
rOgEr råDSTröM: Tanken är intressant. 
ÖBO har prövat en liknande modell för 
några åt sedan i ett miljonprogramsom-
råde som heter Varberga. Då fanns också 
ett ekonomiskt ansvar. Men för oss fun-
gerade inte modellen så bra.

I stället provar vi, sedan januari 2013, 
en annan lösning i Nya Vivalla. Där bildar 
tretton personer en rådgivande hyresgäst-
styrelse. Dessa personer representerar sig 
själva och är valda under en ettårsperiod. 
Denna grupp ger ett lokalt perspektiv. 
Fortfarande förhandlar vi frågor som till 
exempel hyresnivåer med intresseorgani-
sationen Hyresgästföreningen. 

DiAlOg: Hur viktigt är det med privata 
fastighetsägare i ett område som  
Vivalla?
rOgEr råDSTröM: Om det görs på rätt sätt, 
kan det vara en intressant del i utveck-
lingen. Men just nu har vi inte några di-
rektiv från ÖBO:s styrelse att sälja, men  
vi ser gärna att privata fastighetsägare 
bygger i Vivalla.

Ska vi ha mångfald av människor, mås-
te vi också ha en mångfald av kunderbju-
danden. Det gäller boendeformer, service 
och annat.

I Nya Vivalla kommer hyreslägenhe-
terna att få sällskap av radhus och villor. 
ÖBO kommer att erbjuda radhus enligt 
hyrköpsmodellen, vilket ger en ökad val-
frihet. 

Dessa lösningar ger den som söker al-
ternativa boendeformer möjlighet att bo 
kvar i Vivalla. Och förhoppningsvis kom-
mer detta också att locka nya invånare.

DiAlOg: Hur stor del av ansvaret tycker 
du att fastighetsägaren har att förbättra 
ett område med problem?
rOgEr råDSTröM: Allt handlar om en helhet 
där alla har ansvar. I Örebro har ett sam-
arbete mellan de privata fastighetsägarna 
och ÖBO inletts. 

DiAlOg: Många miljonprogramsom-
råden tycks ha svårt att skaka av sig 
problemstämpeln. Är du pessimist eller 
optimist?
rOgEr råDSTröM: Definitivt optimist. Det 
finns ett antal goda exempel både i Sverige 
och utomlands där områden med låg sta-
tus har vänt utvecklingen. Ett exempel 

från ÖBO är området Markbacken. Det 
kallades av somliga för Knarkbacken och 
hade jätteproblem. Där har vi gjort en re-
jäl förändring. Bland annat har vi rivit 
250 lägenheter. Detta i en tid då det var 
bostadsbrist och utan en enda negativ in-
sändare. Vi har skapat nya attraktiva bo-
städer. Detta med flera olika arkitekter för 
att få omväxling i gestaltningen. Vi har 
genomfört en mängd insatser som till ex-
empel seniorboende, allergiboende, konst-
närsateljéer, uteplatser, häftiga tvättstugor 
och förvandlat skolan till en tillvalsskola! 
Under hela processen har vi haft en stark 
dialog med hyresgästerna och har dess-
utom gett oss den på att kommunicera 
förändringen!

Förnyelsen fortsätter successivt med 
nya årsringar i form av attraktiva nybygg-
da flerbostadshus, nya radhus, nytt punkt-
hus, JMs bostadsrätter, vägar som skapar 
stadsväv, en nedgången butik lämnar plats 
för stans nya föreningscentrum, nya buti-
ker osv.

Resultatet är så oerhört glädjande. Det 
mesta har gått åt rätt håll. Tryggheten har 
ökat, utbildningsnivån stiger, den dispo-
nibla inkomsten har ökat, trivseln har 
ökat, socialbidragen har minskat, valdel-
tagandet har ökat och så vidare. Siffrorna 

ligger i nivå med – och i vissa fall över –  
ÖBO:s genomsnitt.

DiAlOg: Med vilket tidsperspektiv tycker 
du att man ska betrakta ett förändrings-
arbete som är aktuellt för Nya Vivalla? 
rOgEr råDSTröM: Jag tror att det är väldigt 
viktigt med uthållighet. Att utveckla Nya 
Vivalla kommer att ta tjugo, kanske tret-
tio år. Det som växer starkt växer också 
långsamt.

Något som gör mig mer än glad är de 
framgångar som ÖBO haft kring att ska-
pa jobb i Vivalla, till exempel i samband 
med utvecklingen av området. Här ställer 
vi krav på våra samarbetspartners att de 
ska anställa långtidsarbetslösa. De ges en 
yrkesutbildning och kan sedan få ett ar-
bete kopplat till om- och nybyggnaden. 
Tänk dig att vakna varje morgon och veta 
att du har ett jobb att gå till!

* Andelsägarmetoden är en upplåtelseform som gör 
det möjligt för hyresgäster att köpa sin hyresrätt utan 
omvandling till bostadsrätt. De hyresgäster som vill 
äga sitt boende blir delägare i hela fastigheten och 
får genom avtal med de andra hyresgästerna rätt att 
disponera över sin egen lägenhet. Den som köper 
en andelsägarlägenhet ansvarar själv för underhållet 
inomhus, precis som i en bostadsrätt.

Siffrorna nedan visar att vivallaborna i betyd-
ligt större utsträckning än övriga örebroare 
saknar arbete och högre utbildning.
     Det kan också vara intressant att betrakta 
motsvarande siffror för hela den grupp som 
är hyresgäster hos det kommunala bostads-
bolaget ÖrebroBostäder AB (ÖBO). Som sy-
nes är även dessa siffror lägre än för Örebro 
i sin helhet.

förvärvsfrekvens
Vivalla 35,3 %
Vivalla bland utrikes födda 29,8 %
ÖBO 55,8 %
Örebro kommun 74,5 %
 
Utbildningsnivå
Endast förgymnasial utbildning
Vivalla 37,9 % 
ÖBO 21,3 % 
Örebro Kommun 12,7 %
 
Eftergymnasial utbildning
Vivalla 17,6 %
ÖBO 31,9 % 
Örebro Kommun 42,6 % 

Vivalla i jämförelse med örebro i sin helhet
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Vivalla i jämförelse med örebro i sin helhet

Den sista januari 2013 släppte det kom-
munala bostadsbolaget Telge Hovsjö 
rapporten ”Det omöjliga tar bara något 
längre tid”. i dokumentet redogör natio-
nalekonomen ingvar Nilsson och be- 
teendevetaren Eva lundmark för de 
ekonomiska effekter en väl genomförd 
satsning på ett nedgånget miljonpro-
gramsområde kan få. forskarnas slut-
sats – efter att under tre års tid följt 
satsningen på Hovsjö – är att renovering 
av bostadsbeståndet i kombination med 
sociala satsningar tveklöst är en stor 
framgång. Oavsett man räknar mänsk-
liga värden eller reda pengar.

I Hovsjö, Södertälje byggdes 2 200 lägen-
heter mellan 1973 och 1975 som en del 
av miljonprogrammet. Här bor 5 000– 
6 000 personer, vilket gör området till ett 
av Sveriges folktätaste.

Ungefär 80 procent av invånarna är 
första eller andra generationens invand-
rare. Den dominerande gruppen är orto-
doxt kristna assyr-syrianer.

Förvärvsfrekvensen är 40–50 procent, 
vilket kan jämföras med Söder-tälje kom-
mun i sin helhet, där den är 70 procent. 
Att så många i Hovsjö saknar arbete, be-
dömer forskarna kan resultera i samhälls-
förluster på nära sex miljarder kronor.

Omsättningen av hyresgäster är hög. I 
Hovsjö byter ungefär 20 procent av lägen-
heterna innehavare varje år – med höga 
kostnader som följd.

OM KVAliTETSUpplEVElSE  
OcH BETAlNiNgSViljA
Om betalningsviljan i Hovsjö är tio pro-
cent lägre än andra jämförbara bostadsom-

rapport från Södertälje

Mångmiljonbelopp att 
hämta om man rustar 
med helhetssyn

råden, innebär det en förlust på ungefär 
230 miljoner kronor under en femtioårs-
period, konstaterar de två forskarna.

När Telge Hovsjö genomförde en hy-
resgästundersökning 2008, var det mindre 
än hälften av de tillfrågade som kände sig 
trygga i området efter dagens slut. 2012 
är det 74 procent som svarar ja på samma 
fråga. 

TrE ExEMpEl på SOciAlA iNSATSEr
Enbart konceptet Hovsjöbyggarna har re-
sulterat i stora samhällsvinster. 

Tjugo arbetslösa personer fick utbild-
ning som ledde till att nio anställdes i 
byggbranschen. De nio som gått från  
utanförskap till egenförsörjning bedöms 
att generera en samhällsvinst på 72 miljo-
ner kronor under en femtonårsperiod. 

Satsningen på att ge unga feriejobb har 
resulterat i att de växer som individer och 
får en ljusare framtidstro.

Telge Hovsjös samarbete med skolan 
har resulterat i en förbättring av betygen. 
Även detta har en enorm ekonomisk ef-
fekt. En enda elev som misslyckas i skolan 
bedöms kosta samhället mellan tio och 
femton miljoner.

pOSiTiVA SpirAlEN
I den positiva spiral som ett förändrings-
arbete kan skapa återfinns stigande fastig-
hetsvärden, bättre rykte, ökad efterfrågan 
och högre betalningsvilja.

HUr SEr TElgE HOVSjöS 
föräNDriNgSArBETE UT i DETAlj?
En utförlig beskrivning finns att ladda ned 
via www.telge.se/Om-Telge/Nyheter/
Socioekonomisk-utvardering/

Kort om Telge Hovsjö
Telge Hovsjö bildades 2007 som en avknoppning från Telge Bostäder som 
också ingår i den kommunalägda Telgekoncernen. Företaget äger de flesta av 
bostäderna i Hovsjö som mestadels består av flerfamiljshus, men även 250 
radhus. I området finns även en mycket liten andel bostadsrätter.

De boende är i majoritet i bolagets styrelse. I ägardirektiven är det socia-
la ansvaret mycket tydligt.

Under perioden 2010–2012 genomfördes en utvecklingssatsning i Hovsjö 
om totalt 81 miljoner kronor. Finansieringen gjordes av Telge Hovsjö (60 pro-
cent) och Tillväxtverket (40 procent).
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Tema Kapitalisering
riskhantering
Kreditgivning
Ny gemensam vision och verksamhetsidé

327 besökare från 184 medlemskommuner och -landsting 

samlades till 2013 års medlemssamråd, som avhölls på 19 

orter från Malmö i söder till piteå i norr. Dialog var med på 

samråden på Arlanda och i ludvika.

Foto: Rickard Kilström
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”För en medlemsägd organisation som 
Kommuninvest är medlemssamråden ett 
av grundfundamenten”, berättar Alf 
Egnerfors, vice ordförande i Kommun-
invest ekonomisk förening. ”Kommun-
investsamarbetet bygger på principen om 
att varje medlem har lika stort inflytande, 
oavsett om man är en stor eller liten kom-
mun. Medlemssamråden är utformade 
därefter, för att göra det enkelt för alla 
medlemmar att tillgodogöra sig informa-
tion och kunna framföra sina åsikter.” 

En viktig fråga för 2013 års medlems-
samråd var att diskutera det förslag om 
nya tydligare ägardirektiv från föreningen 
till dotterbolaget Kommuninvest i Sverige 
AB, som utarbetats av föreningens styrel-
se under 2012. Efter att beakta medlems-
synpunkterna och slutliga synpunkter från 
bolagets styrelse, ska föreningsstyrelsen 
utforma ett förslag som kan föreläggas 
årsstämman för beslut i april.

”Ägarstyrningsfrågorna bara ökar i be-
tydelse, både inom offentlig sektor och i 
näringslivet, och har förstärkts av det fak-
tum att Kommuninvestkoncernen numera 
av Finansinspektionen betraktas som en 
finansiell företagsgrupp”, förklarar Alf 
Egnerfors. ”Föreningen ansvarar för kon-
cernens kapitalisering och lämnar också 
in väsentlig myndighetsrapportering.”

 
De tre viktigaste nyheterna i det ägardi-
rektivsförslag som presenterades på med-
lemssamråden var: 
•	 Konsolideringsnivå	–	Hur	stor	kapital-

bas kreditinstitut behöver ha är en frå-
ga som stått i fokus sedan finanskrisen 
2008/2009. Nya minimikrav diskute-
ras just nu inom EU, där Leverage 
Ratio är av särskild betydelse för Kom-
muninvest. Förslaget till ägardirektivet 
anger hur fort föreningen vill att kapi-
talet i relation till balansräkningen ska 
växa. 

•	 Kreditgivning	–	Det	har	funnits	behov	
av att tydliggöra hur ”kommungälds-
tanken” med Kommuninvest tar sig 
uttryck i ägardirektiven vad gäller 
kreditgivning. Är Kommuninvest en 
långivare som ”andra” och vilka prin-
ciper bör gälla för låntagare med sär-
skilda utmaningar? I förslagen till nya 
ägardirektiv sker flera förtydliganden.

•	 Likviditetsberedskap	–	Återigen	en	vik-
tig fråga sedan finanskrisen. I förslaget 
till nya ägardirekt anges för första 

muninvest, som har en unik roll, är det 
naturligt att jämföra sig med internatio-
nella systerorganisationer. ”Det är också 
en tydlig signal om att förändrings- och 
utvecklingsarbetet inom Kommuninvest 
aldrig tar slut, och att organisation stän-
digt behöver stå på tå för att leverera vär-
de till medlemmarna och kunderna.” Att 
döma av kommentarer från medlemmar, 
se intervjuer på motstående sida, har för-
slaget tagits emot väl.

I vanlig ordning gav också medlems-
samråden deltagarna en möjlighet till för-
djupad inblick i Kommuninvests verksam-
het och läget i omvärlden och på de 
finansiella marknaderna. Noterbart är att 
medlemstillväxten, och därmed tillväxten 
i utlåningen, fortsätter – sju nya medlem-
mar tillkom under 2012 och ytterligare 
två har tillkommit under 2013. Närmare 
90 procent av alla Sveriges kommuner och 
landsting är därmed medlemmar i Kom-
muninvest ekonomisk förening. 

”Det analyssystem som Kommuninvest använder för att följa upp medlemmarna 
känns ur ett medborgarperspektiv bra. Krav på åtgärder för en ekonomi i balans är 
tryggt för oss förtroendevalda, och långsiktigt bra för föreningen och kreditmark-
nadsbolaget.”

inger Källgren Sawela, oppositionsråd, Gävle kommun

gången vilken minimiberedskap som 
Kommuninvest ska ha för att kunna 
leva upp till medlemmarnas krav på 
stabil finansiering oavsett omvärldssi-
tuation. Medlemmarna ska kunna lita 
på att deras finansieringsbehov kan till-
godoses även i oroliga tider.

Ytterligare en fråga som medlemmarna har 
att ta ställning till vid stämman i april är 
förslaget om en ny gemensam vision och 
verksamhetsidé för föreningen och bolaget.
”Vi i styrelsen har under 2012 disku-
terat och sett över Kommuninvests vi-
sion, där föreningen hade sin vision och 
kreditmarknadsbolaget sin”, säger Alf 
Egnerfors. ”Tiden var mogen för att slå 
samman dessa till en gemensam mer ren-
odlad variant.”
Förslaget som styrelsen landat i är att 
Kommuninvest ska vara ”världens bästa 
organisation för kommunal finansförvalt-
ning”. Alf Egnerfors säger att för Kom-

Tema Kapitalisering
riskhantering
Kreditgivning
Ny gemensam vision och verksamhetsidé

Foto: Rickard Kilström

Foto: Rickard Kilström
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”För mig som förstagångsbesökare gav 
samrådet en utomordentlig uppdatering 
av de viktigaste frågorna inom Kom-
muninvest. Föredragningarna var pe-
dagogiska och mötesstorleken skapade 
en bra närhet med möjlighet att ställa 
frågor.”

jan petersson, kommunfullmäktiges ordförande, 
Enköpings kommun

Ny gEMENSAM ViSiON för  
förENiNgEN OcH BOlAgET
Kommuninvest skall vara världens bästa 
organisation för kommunal finansför-
valtning. Vi finansierar de svenska loka-
la och regionala sektorernas utveckling 
och investeringar i ett gott och hållbart 
samhälle.

”Visst sticker vi ut hakan med den 
nya visionen. Men vi signalerar tydligt 
att förändrings- och utvecklingsarbetet 
inom Kommuninvest aldrig tar slut, och 
att organisation ständigt behöver stå 
på tå för att leverera värde till medlem-
marna och kunderna.”  

Maria Viimne, vice VD, Kommuninvest i Sverige AB 

Alf Egnerfors, vice ordförande Kommuninvest 
ekonomisk förening 

Foto: Rickard Kilström
Foto: Rickard Kilström
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röster från samrådet
Till Kommuninvests medlemssamråd sluter hundratals förtroendevalda och tjänstemän upp från medlemskommuner 
och -landsting. Dialog fick en frågestund med Sofia Jarl, kommunstyrelsens ordförande i Gagnefs kommun samt 
Kerstin Ryding, ekonomichef, Sandvikens kommun. 

Sofia Jarl, kommunstyrelsens ordförande Gagnef

Vad betyder medlemssamrådet för dig? 
En möjlighet att få aktuell information om det som händer i 
Kommuninvest och dess omvärld. 
  
Hur uppfattar du att ägarstyrningen i  
Kommuninvest fungerar? 
Jag måste säga förvånansvärt bra! Med tanke på att ägarna är 
så många verkar det finnas en stor samstämmighet och det beror 
säkert på medlemssamrådet. 
  
Vad uppskattade du mest med dagen? 
Jag tyckte allt var intressant och relevant! 
  
Vad tycker du om förslaget till en gemensam vision och 
verksamhetsidé – ”Kommuninvest skall vara världens bästa 
organisation för kommunal finansförvaltning”? 
Kittlande och utmanande! 
  
Har Kommuninvest ökat eller minskat i betydelse för din kom-
mun på senare år och vad beror det på? 
Kommuninvest har ökat sin betydelse sedan vi gick med. Med 
bättre finansieringsmöjligheter har vi bättre förutsättningar för 
att bedriva kommunens verksamhet som till allra största del är 
skola, förskola och äldreomsorg.

Kerstin Ryding, ekonomichef, Sandvikens kommun

Vad betyder medlemssamrådet för dig?
Flera saker. Det är ett av de återkommande tillfällena under året 
då jag kan dels underhålla och dels utvidga mina nätverk, både 
kollegor från andra medlemskommuner och personalen från 
Kommuninvest. Dessutom är det ett effektivt sätt att informera 
sig om vad som händer och sker på finansområdet i allmänhet 
och inom Kommuninvest i synnerhet. 

Hur uppfattar du att ägarstyrningen i  
Kommuninvest fungerar? 
Modellen med föreningen som ägare av bolaget är en lyckad lös-
ning och ett bra bevis på en framgångsrik samverkansform inom 
offentlig sektor. Mitt intryck är att de förtroendevalda som sitter 
i föreningsstyrelsen erhåller den information de behöver för att 
kunna styra på ett framgångsrikt sätt. De resultat som 
Kommuninvest visat både vad gäller medlemsutveckling, låne-
volymer och ekonomiska resultat, är väl ett bevis på att det fung-
erar.
 
Vad tycker du om förslaget till en gemensam vision och 
verksamhetsidé – ”Kommuninvest skall vara världens bästa 
organisation för kommunal finansförvaltning”?        
Jag tycker det är lite härligt kaxigt. Eftersom jag som kund tyck-
er att medarbetarna på Kommuninvest är väldigt serviceinrik-
tade och proffsiga i sina kontakter med oss tror jag också att det 
är möjligt att nå den visionen. Men det förpliktigar. 
 
Har Kommuninvest ökat eller minskat i betydelse för din kom-
mun på senare år och vad beror det på?
Tittar vi på kommunens låneportfölj så har den andel som kom-
munen lånat av Kommuninvest hela tiden ökat och fortsätter att 
öka. Vad gäller den service och det stöd kommunens finansfunk-
tion kan få från Kommuninvest så har det alltid varit betydelse-
fullt. Sandvikens kommun har varit medlem länge och vi har 
varit med under den framgångsrika resan som Kommuninvest 
gjort. Trots den växande verksamheten har Kommuninvest be-
hållit den goda servicenivån över åren.

Foto: Rickard Kilström
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När Kommuninvest i Sverige AB förser 
kommuner och landsting med krediter har 
man att ta hänsyn till såväl lagkrav som 
de ägardirektiv som medlemmarna i Kom-
muninvest ekonomisk förening formule-
rat. Kreditgivningen ska vara sund och 
kredit får enbart beviljas om skulden på 
goda grunder kan förväntas bli återbetald. 
Det ligger i alla föreningsmedlemmars in-
tresse, i egenskap av borgensmän för bo-
lagets förpliktelser, att finansiella utma-
ningar i en enskild kommun adresseras 
proaktivt och konstruktivt.

Till stöd för kreditberedning och -upp-
följning använder sig Kommuninvest av 
en kvantitativ analysmodell. Dess huvud-
sakliga syfte är att ge stöd för kreditbe-
dömningen av kunderna/medlemmarna 
och vara en central del av limitsättningen. 
Modellen är också ett bra verktyg för att 
analysera kommunsektorn och att identi-
fiera trender, säger Oscar Hjelte. ”Med 
hjälp av modellen kan vi lyfta fram de 
medlemmar som av ett eller annat skäl 
behöver fördjupad granskning.”

Utgångspunkten för arbetet är den årliga 
ekonomiska uppföljning som sker av 
samtliga medlemmar. Med hjälp av den 
riskbaserade modellen (riskklasser från 
1-13) identifieras de medlemmar som kan 
få en begränsning i lånelimit eller där sär-
skild uppföljning är motiverad. En högre 
riskklass kan indikera att kommunen kan 
ha större finansiella utmaningar. 

Som framgår av grafen på denna sida 
ingick 139 kommuner i riskklasserna 0–3, 
90 kommuner i riskklasserna 3,5–6 och 
30 kommuner i riskklasserna 6,5–8, ba-
serat på 2011 års resultat. Åtta kommu-
ner hade ett värde om 8,5 eller högre, den 
nivå där en särskild uppföljning och dia-
log med Kommuninvest föreskrivs. 
Dessförinnan inträder begränsningar i lå-
neutrymmet vid olika kontrollnivåer.

KONTiNUErlig UTVEcKliNg  
OcH ANpASSNiNg
Oscar berättar att analysmodellen ses 
över årligen och utvecklas för att bättre 
lyfta fram aktuella utmaningar som kan 

komma att påverka medlemmarna. 
Överlag går modellen mot att i ökad ut-
sträckning betrakta kommunen i förhål-
lande till sin egen trend, snarare än att 
jämföra kommunen mot ett genomsnitt 
för alla medlemmar. ”Ur vårt perspektiv 
är det av större betydelse att se var kom-

Kommuninvests analysmodell – ett verktyg för dialog om 
finansiella förutsättningar
Att följa upp den ekonomiska utvecklingen hos Kommuninvests medlemmar 
är en naturlig del av uppdraget att förse kommunsektorn med krediter. Oscar 
Hjelte, kreditriskanalytiker på Kommuninvest i Sverige AB, berättar om hur 
han och hans kollegor arbetar för att identifiera kommuner som kan stå inför 
finansiella utmaningar, och hur man kan bistå kommuner i den långsiktiga  
finansiella planeringen.  

”Vår uppföljning är viktig inte bara 
för Kommuninvest och föreningens 
medlemmar. Ytterst handlar det om att 
skapa förtroende för Kommuninvest-
modellen.”

Oscar Hjelte, kreditriskanalytiker,  
Kommuninvest i Sverige AB
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munen är på väg än hur man förhåller sig 
till snittet, även om vi förstås också väger 
in detta”, säger Oscar. ”Det vi också ser 
är att bolagen tenderar få en allt större 
påverkan på medlemmarna, och detta be-
höver vår uppföljning ta hänsyn till.”

Gemensamt för kommunerna i de hög-
sta riskklasserna, berättar Oscar, är att de 
har en kraftigt negativ befolkningstrend, 
dvs. en befolkningsminskning med cirka 
5 procent de senaste fem åren, samt att de 
dras med negativa resultat. ”I flera fall 
beror detta på att omstruktureringar inte 
genomförts i tillräcklig utsträckning. 
Dessutom innebär befolkningsminskning-
en ofta att kommuner har en överkapaci-
tet, exempelvis i bostadsbolagen, som har 
höga vakansgrader, svaga resultat och 
ofta är i behov av någon form av om-
strukturering.”

Oscar är tydlig med att påpeka att ana-
lysmodellen endast utgör starten för be-
dömningen av en medlems finansiella för-
måga. ”Kommunerna bedöms alltid i ett 
helhetsperspektiv, och först efter en dialog 
med en kommun kan en fullständig analys 
genomföras.” En del kommuner kan till 
exempel ha en lägre skuldsättning men 
stora investeringsbehov. Samtidigt beaktar 
modellen inte över- och undervärden i ba-
lansräkningen eller kommunens förmåga 
att justera sina intäkter och kostnader 
över tid.

DiAlOg cENTrAlT
Diskussioner sker inte bara med medlem-
mar i de högre riskklasserna. Initiativet 
kan tas både av Kommuninvest och av 
medlemmen själv. Ett exempel är kommu-
ner som står inför stora investeringar och 
vill få in Kommuninvests synpunkter i den 
finansiella planeringen.

En kommun som har erfarenhet av dia-
log med Kommuninvest är Ljusnarsberg. 
”Vi kände behov att få in ett mer långsik-
tigt tänk kring finansieringen i vår plane-
ring”, berättar Bo Wallströmer, ekono-
michef och t.f. kommunchef. Kommunen 
är, trots ett besvärligt ekonomiskt läge 
med minskande befolkning och intäkter, 
inte en egentlig ”problemkommun” – 
Ljusnarsberg har uppvisat positiva resul-
tat de senaste tio åren och alltid klarat 
balanskravet. 

Men stora investeringar i främst all-
männyttan väntar, samtidigt som de demo-
grafiska förändringarna, med en åldran-
de och sannolikt minskande befolkning, 
fortsätter. Bo vände sig till Kommuninvest 

”Vi står inför stora investeringar och 
jag ville ge våra förtroendevalda ökad 
kunskap om vår kommuns finansiella 
förutsättningar. Dialogen med Kom-
muninvest har varit mycket konstruktiv 
för samarbetet mellan politiker och 
tjänstemän.” 

Bo Wallströmer, ekonomichef och t.f. kommunchef, 
Ljusnarsbergs kommun

för att få in lite perspektiv. ”Jag ville ge 
våra förtroendevalda ökad kunskap om 
vår kommuns finansiella förutsättningar. 
Den inblick vi fick i Kommuninvests ana-
lysmodell och framförallt det som rörde 
vår koncern var mycket uppskattat och 
har lett till en konstruktiv dialog mellan 
politiker och tjänstemän.”

AgErA TiDigT
Oscar Hjelte konstaterar att det finns ett 
behov i många kommuner att få disku-
tera finansiella frågor och att det är av 
stor betydelse att frågan inte glöms bort, 
framförallt i tider med hög nyupplånings-
takt. 

”Att diskutera sin finansiella situation 
både på kort och lång sikt och vilken in-
verkan investeringar har är grundkravet. 
Dessutom är det viktigt att klargöra sin 
syn på den bolagiserade delen av den 
kommunala verksamheten, hur man vill 
förhålla sig till ägarstyrning, affärsmässig-
het och affärsrisker bland annat.”

Oscar berättar att Kommuninvest det 
senaste året har utökat dialogen med med-
lemmar vars skuldsättning har börjat öka 
mer än sektorns snitt. ”Vi har differentie-
rat limiterna och infört kontrollnivåer ut-
ifrån kommunens riskvärde, där ett högt 
värde innebär tidigare insyn.”

Målet är att bli mer proaktiv i uppfölj-
ningen, att föra dialog på ett så tidigt sta-
dium som möjligt. ”Om vi kan bistå att 
finna konstruktiva lösningar för medlem-
mar med särskilda utmaningar, som gör 
att de snabbare kan vända en negativ ut-
veckling, så är det förstås positivt.”

Ytterst, understryker han, handlar det 
om att skapa förtroende för Kommun-
investmodellen: att kreditgivningen sker 
under konservativa och kontrollerade for-
mer, med väl etablerade system för eko-
nomisk uppföljning och strategier för åt-
gärdshantering när trender går åt fel håll.

Kommuninvests analysmodell – ett verktyg för dialog om 
finansiella förutsättningar
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DiAlOg: Berätta om ditt uppdrag!
ANDErS THUNHOlM: Föreningsstyrelsens be-
slut om att utse en egen internrevisor 
grundas i att man som styrelse för koncer-
nen vill ha en förbättrad granskning av 
verksamheten. Man brukar definiera in-
ternrevisionen som en oberoende och ob-
jektiv säkrings- och rådgivningsfunktion 
som kan bidra till att utveckla verksam-
heten.

DiAlOg: Behövs det fler kontrollfunktio-
ner inom Kommuninvestkoncernen?
ANDErS THUNHOlM: Låt mig inledningsvis 
konstatera att en finansiell verksamhet 
som Kommuninvest redan är genomkon-
trollerad. Till att börja med via egna kon-
troll-, övervaknings- och riskfunktioner i 
bolaget. Sedan har vi den externa revisio-
nen och övervakningen av Finansinspek-
tionen. Att föreningen nu inrättar en egen 
internrevisionsfunktion är nog mer ett ut-
tryck för att man så långt som möjligt vill 
ta ansvar för verksamheten, snarare än att 
man känner ett behov av utökad kontroll. 

DiAlOg: Vilka är dina främsta uppgifter?
ANDErS THUNHOlM: Att hjälpa styrelsen och 
hela föreningen att följa upp att verksam-
heten är på väg att nå sina mål. Mitt ar-
bete handlar också om att identifiera de 
risker, framförallt interna men även i om-
världen, som kan påverka möjligheten att 
nå målen. Min förhoppning är att kunna 
bidra till att identifiera förbättringsområ-
den och att öka styrelsens trygghet i att 
verksamheten drivs som man vill att den 
ska göra.

DiAlOg: Vad krävs för att ditt arbete  
ska vara lyckosamt?
ANDErS THUNHOlM: Om jag betraktas som 
någon som bistår till att utveckla verk-
samheten, snarare än någon som söker fel 
i den, så är en god grund lagd. 

DiAlOg: Hur skiljer sig ditt arbete från 
externrevisorns?
ANDErS THUNHOlM: Det är viktigt att intern-
revisorn och den externe revisorn har en 
fungerande dialog och en tydlig arbetsför-
delning. Mitt uppdrag handlar framförallt 
om att övervaka verksamheten ur ett kon-
cernperspektiv, externrevisorns arbete är 
mer inriktat på att granska den ekono-
miska och finansiella redovisningen. 
Sedan har ju bolaget en egen internrevisor 
också, och det är förstås ett bra stöd för 
det arbete jag ska göra. Ytterst är det sty-
relsen som fastställer inriktningen på ar-
betet. 

DiAlOg: Är föreningens inrättande av en 
internrevisionsfunktion en del av en mer 
allmängiltig trend?
ANDErS THUNHOlM: Absolut. Trenden är 
kanske särskilt tydlig inom den finansiel-
la sektorn, men inte bara där. 
Styrelseansvaret har kommit upp på bor-
det, inte minst genom den senaste tidens 
uppmärksammade granskningar av  stora 
kända bolag. Det finns ett behov för sty-
relseledamöter att ha fullgod kontroll och 
insyn i den verksamhet man ansvarar för. 

  Detta är Anders Thunholm

• 51 år, bor i radhus i Segeltorp tillsammans med 
sin fru Åsa och två barn, snart utflugna.

• Certifierad internrevisor på KPMG med uppdrag 
för bland annat Kommuninvest, Landshypotek, 
Sala Sparbank, Svensk Exportkredit och 
Riksbanken. Arbetar även med rådgivning i 
frågor rörande bolagsstyrning, styrelsearbete 
och organisation av kontrollsystem i finansiella 
organisationer.

• Går mycket på hockey och fotboll och engage-
rar sig gärna i utomhusaktiviteter som golf och 
skidor. Ledare i Älvsjö AIK:s innebandysektion.

Från och med 2013 har Kommuninvest ekonomisk förening sin egen intern-
revisor. Uppdraget har gått till Anders Thunholm, som från sin bas på revi-
sionsbyrån KPMG arbetar med liknande frågor för en rad finansiella aktörer. 
Dialog träffade Anders i samband med hans första presentation för förenings-
styrelsens arbetsutskott. 

frågor till Anders Thunholm,  
ny internrevisor i Kommuninvest 
ekonomisk förening
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Bokslut  
2012

• Sju kommuner blev nya medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening: Enköpings kommun, Åmåls kommun, Värnamo kommun, 
Södertälje kommun, Göteborgs Stad, Skövde kommun och 
Sundbybergs stad. Vid årets slut var antalet medlemmar 274.

• Kommuninvest i Sverige AB:s marknadsandel uppgick till 46 (40) 
procent av kommunsektorns totala upplåning.

• Kommuninvest-koncernens balansomslutning blev 283,3 (234,1) 
mdkr; utlåningen ökade till 201,0 (168,1) mdkr och resultatet 
uppgick till 424,8 (274,6) mnkr.

• Återbäringen motsvarar 42 räntepunkter på den genomsnittliga 
utlåningsvolymen 2012.

      
 2012 2011 2010 2009 2008

Balansomslutning, mdkr 283,3 234,1 190,3 183,2 142,8 
Utlåning, mdkr 201,0 168,1 133,7 123,6 104,7 
Resultat, mnkr 424,8 274,6 191,6 229,6 52,5

Medlemmar, totalt 274 267 260 248 223 
Varav kommuner 266 259 253 241 216 
Varav landsting 8 8 7 7 7

Kapitalisering (kapitalbas i % av balansomslutning) 0,47 % 0,63 % 0,75 % 0,42 % 0,35 %
Justerad kapitalisering (1) 0,85 % 0,81 % 0,75 % 0,42 % 0,35 % 
Kapitaltäckningskvot (2) 2,89 4,42 7,50 4,30 3,45 

(1)  Kapitalbasen justerad för beräknad ännu ej beslutad kapitalförstärkning avseende 2012 års resultat. 
(2)  Kapitalbas dividerat med kapitalkrav, pelare I enligt Basel II-regelverket och EU:s kapitalkravsdirektiv.    
 

flerårsöversikt Kommuninvest-koncernen
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”Stabilt, i linje med  
strategin.”

Kommuninvests VD Tomas Werngren kommenterar:
– Kommuninvests utlåning ökade med 19 
procent under 2012 och med 25 procent 
året innan. I början av februari 2013 pas-
serades 200 mdkr i utlåning. 

Tillväxttakten är ett uttryck för att 
Kommuninvest fyller ett stort behov för 
medlemmarna. Det bekräftas av de ägar- 
och kundundersökningar vi regelbundet 
gör – stödet för Kommuninvest är starkt 
och såväl ägare som kunder är nöjda.   

Att få kapitaliseringen att ”hänga 
med” vid kraftig utlåningstillväxt är dock 
en utmaning – det visade sig 2012. Vid 
tillväxt tar det några år innan resultatupp-
arbetningen fullt ut reflekteras i kapitali-
seringen.

Men de högre resultaten och den nya 
kapitaliseringsmodellen bidrar ändå till 
att koncernens kapitalisering utvecklas i 
rätt riktning. Den justerade kapitalisering-
en, där nyckeltal omräknats som om ka-
pitalförstärkningen hade genomförts per 
årsbokslutsdagen, har mer än fördubblats 
på tre år, samtidigt som utlåningsvolymer-
na ökat med 60 procent. 

Det vi kallar vårt operativa resultat, rö-
relseresultatet exklusive orealiserade 
marknadsvärdesförändringar, översteg 
500 mnkr. Kommuninvests resultatnivåer 
ger förutsättningar för att, i linje med 

ägarnas intentioner, nå en kapitaliserings-
nivå om 1,5 procent till 2018.

KOSTNADSNiVåN SjUNKEr
Effektivitet i verksamheten är en nyckel-
faktor för framgång. Kostnadsnivån i för-
hållande till balansomslutningen var för 
året lägre än våra långsiktiga mål. I abso-
luta tal har kostnaderna dock ökat, fram-
förallt på grund av kostnader för stabili-
tetsavgiften men också på grund av 
medlemstillväxten och de regelförändring-
ar som aktörer verksamma i den finan-
siella marknaden möter.

lågA riSKEr i liKViDiTETSrESErVEN
Den ökade utlåningen leder närmast per 

automatik till att Kommuninvests likvidi-
tetsreserv blir större, då ägarna slagit fast 
att likviditetsreserven måste kunna klara 
minst sex månaders utlåningsbehov oav-
sett om Kommuninvest självt har tillgång 
till finansiering. Vid årsskiftet uppgick lik-
viditetsreserven till drygt 70 mdkr. Även 
relativt små innehav kan därmed motsva-
ra stora belopp. Få kreditinstitut i världen 
har dock en likviditetsreserv med så kon-
servativ inriktning som Kommuninvest, 
och förvaltningen 2012 har, om något, 
blivit än försiktigare. Överskottslikvidi-
teten är till största del placerad i svenska 
och tyska statsobligationer eller statsga-
ranterade värdepapper samt svenska sä-
kerställda bostadsobligationer. 

BETyDANDE åTErBäriNg   
Det belopp som på stämman 2013 före-
slås återföras till medlemmarna i form av 
ränta på insatskapital och återbäring på 
affärsvolym uppgår till 818 mnkr. 
Återbäringen motsvarar 43 räntepunkter 
på den genomsnittliga utlåningsvolymen 
2012. Vi arbetar med målsättningen att 
ett motsvarande belopp ska finnas till-
gängligt för beslut på stämman 2014, då 
det krävs för att klara koncernens kapita-
liseringsmål. 

Antal medlemmar och utlåningsvolym, 2003–2012
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”778 mnkr föreslås återföras  
till medlemmarna i form  

av ränta på insatskapital och 
återbäring på affärsvolym.  

återbäringen motsvarar  
42 räntepunkter på den  

genomsnittliga 
utlåningsvolymen 2012.”
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NYTT FRÅN UTLÅNINGEN • UPPLÅNINGEN • STRATEGI- OCH SAMHÄLLE (INVESTOR RELATIONS, PUBLIC AFFAIRS, OMVÄRLDSANALYS

Utlåningen

Pelle H
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ertz
M

agnus Persson

Public Affairs

”Skatt på finansiella 
transaktioner kan bli verklighet 
inom EU”
Tankarna på en finansskatt inom EU från 
2014 konkretiseras. Elva länder – Belgien, 
Estland, Frankrike, Grekland, Italien, 
Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, 
Tyskland och Österrike – vill tillsammans 
införa skatten. Motiveringen är att öka 
finanssektorns bidrag till de offentliga fi-
nanserna. Magnus Persson, chefsjurist på 
Kommuninvest, tror dock att skatten, om 
den införs, snarare påverkar slutkunderna 

i det finansiella systemet genom ökade 
kostnader.

Dessutom får skatten effekt även för 
aktörer som inte har sin hemvist i de län-
der som planerar införa skatten. ”Om för-
slaget genomförs i sin nuvarande form, 
kommer det att påverka både Kommun-
invests medlemmar och oss själva i högre 
utsträckning än vad vi tidigare trott”, sä-
ger Magnus. ”Reglerna kan få betydande 
konsekvenser även utanför de elva län-
derna och det totala effektiva skatteutta-
get kan bli högre än vad den föreslagna 
skattesatsen indikerar.” 

EU-kommissionen föreslår att en skatt 
tas ut dels vid omsättningen av aktier, 
fondandelar och obligationer, dels vid om-
sättningen av derivatinstrument inklusive 
valutaderivat. Lån omfattas ej av skatten. 
Skatten ska tas ut på alla finansiella trans-
aktioner där åtminstone en part är etable-
rad i en eller flera av de elva deltagande 
länderna. Konstruktionen kan dock få en 
mycket omfattande extraterritoriell ver-
kan, berättar Magnus – även institutio-
nernas filialer utanför EU-området kan bli 
skattskyldiga. ”En fransk eller tysk bank-
filial i London blir skattskyldig, liksom 

även institutioner utanför de elva delta-
gande länderna när de gör affärer med 
institutioner som omfattas av skatten.”

Enligt förslaget ska skattesatsen vara 
minst 0,01 procent för derivat och 0,1 
procent för övriga transaktioner, t.ex. 
handel med aktier och obligationer. 
Länderna kan ta ut högre skattesatser om 
de vill. Dock rymmer konstruktionen en 
betydande multiplikatoreffekt. ”Varje led 
i transaktionskedjan från ursprunglig säl-
jare till slutlig köpare ska beskattas”, sä-
ger Magnus. ”Bedömare menar att den 
skatt om 0,1 procent som ska tas ut för 
exempelvis en aktietransaktion i själva 
verket kan medföra ett totalt skatteuttag 
om det tiodubbla, dvs. 1 procent.”

Av EU:s 27 medlemsländer kommer 16 
att vänta med att införa skatten, däribland 
Sverige och Finland. De kan dock ansluta 
sig till samarbetet senare och är införstådda 
med att elva länder går vidare redan nu. Nu 
följer detaljerade samtal om hur skatten ska 
tillämpas. Alla EU-länder är välkomna att 
delta i debatten, men bara elva får rösta. De 
elva länderna måste nå en enhällig överens-
kommelse innan de kan införa skatten, vil-
ket planeras ske den 1 januari 2014. 

”ökningen av låneflytt från 
kommun till bolag avtar.”
De nya, utvidgade ränteavdragsreglerna 
som trätt i kraft från 1 januari 2013 
har skapat osäkerhet bland kommunala 
låntagare med egna internbanker. Är 
de ränteutgifter som de kommunala 
bolagen betalar för lån från kommunen 
avdragsgilla enligt det nya regelverket1?

I avsaknad av klara, tydliga riktlinjer har 
ett antal kommuner tagit det säkra före 
det osäkra och påbörjat en överflyttning 
av lån från kommunen till de kommu-
nala bolagen. Det märks hos Kommun-
invest, berättar Pelle Holmertz, chef för 
Kundgruppen. ”Fram till början på mars 
har vi genomfört omflyttningar för ett 
30-tal kommuner”, berättar han, ”an-
tingen genom att det kommunala bolaget 
tagit över ett befintligt lån från kommu-
nen eller att bolaget själv lånat upp för 
att ersätta ett internt lån från kommu-
nen.” Hittills har totalt cirka 10 mdkr i 
lån berörts.

Men nu ser man en avmattning i tren-
den. ”Det tycks som att kommunerna 
känner en större trygghet i att behålla lå-
nen i den egna balansräkningen”, säger 
Pelle och hänvisar till det ställningstagan-
de som i slutet av februari kom från 
Skatteverket. Han rekommenderar dock 
alla låntagare att grundligt analysera ställ-
ningstagandet innan man beslutar sig för 

en eventuell flytt av lån (se www.skatte-
verket.se, Dnr 131-117310-13/11).

Som en del läsare redan vet har en ny-
ordning införts hos Kundgruppen, när 
man utökat kundernas kontaktytor mot 
Kommuninvest. Varje kund har fått två 
kontaktpersoner hos Kommuninvest, en 
primär och en sekundär. ”Vi vill komma 
närmare våra kunder och tydliggöra kun-
dansvaret gentemot varje kund”, berättar 
Pelle. Målet är att Kommuninvests rådgi-
vare ska lära känna sina kunder bättre, 
vilket ska kunna leda till en bättre relation 
och ännu nöjdare kunder. Enligt Pelle har 
reaktionerna hittills varit mycket positiva. 

1 Huvudregeln i de nya ränteavdragsreglerna är att ett 
bolag inte medges avdrag för ränteutgifter på skulder 
till intresseföretag, oavsett vad lånet har använts till. 
Två undantag finns, varav ett, den s.k. ventilen, är 
applicerbart på kommunerna. Ventilen innebär att avdrag 
för ränteutgifter kan medges om skuldförhållandet är 
huvudsakligen affärsmässigt motiverat.
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Upplåningen 

”Ny USD-benchmark  
förbereds”
Minnesgoda Dialogläsare kommer ihåg 
att 2012 var året då Kommuninvest på 
allvar gjorde entré på den amerikanska 
marknaden. I den sista s.k. benchmark-
upplåningen för året hade lånedokumen-
tationen anpassats vilket gjorde att ame-
rikanska inhemska investerare för första 
gången kunde delta i en Kommuninvest-
emission. 

Emissionen blev en succé – den utöka-
des från 1 till 1,75 miljarder dollar utan 
att ge avkall på målprisnivån, flera av 
världens största investerare deltog och 
deltagandet bland centralbanker och of-
fentliga institutioner var högt även i den-
na emission. 

Nu fortsätter Kommuninvest sina ak-
tiviteter på den amerikanska marknaden 
och planerar två USD-benchmarktrans-
aktioner under 2013, en på våren och en 
på hösten. För närvarande har Kommun-
invest 5,5 miljarder dollar i utestående 
benchmarkobligationer i USD.

”Vi har hela tiden sagt att vi målmed-
vetet ska bygga avkastningskurvor i våra 
stora upplåningsvalutor. Vi har gjort 
handling av orden vad gäller svenska kro-
nor och tar nu ett steg till med dollar”, 
säger Kommuninvests upplåningschef 
Anders Gånge. 

Som alltid, tillägger han, är markna-
dens aptit vid emissionstillfället avgöran-
de – emissioner kan behöva senareläggas 
eller i värsta fall skjutas upp om mark-
nadsläget är för instabilt. 

Omvärldsanalys

”Besked om riskdifferentierad 
stabilitetsavgift dröjer ”
Finanskriskommittén, en av regeringen 
tillsatt expertkommitté med uppdrag att 
se över regelverket för hantering av finan-
siella kriser, kom i januari 2013 med sitt 
delbetänkande. Bland mycket annat ut-
talade sig kommittén om stabilitetsavgif-
ten, som utgör en betydande kostnadspost 
för Kommuninvest. 

På grund av långt gångna diskussioner 
och direktivförhandlingar inom EU före-
slår kommittén att ett slutligt ställnings-
tagande till stabilitetsavgiftens utformning 
inte bör göras innan EU:s krishanterings-
direktiv har beslutats. 

Maria Viimne, vice VD på Kommun-
invest konstaterar att stabilitetsavgiften 
kommer att fortsätta belasta Kommun-
invests resultat men hoppas på att den så 
småningom blir riskdifferentierad. ”I de 
flesta stabiliserande regelverk som håller 
på att utformas i Europa så är en grund-
tanke att återspegla kreditinstitutens ris-
knivå. Vi räknar med att Kommuninvests 
konservativa riskprofil på sikt ska leda till 
att vi får en lägre stabilitetsavgift än den 
schabloniserade vi har idag.” 

Fakta: Stabilitetsavgiften infördes under finans-
krisen 2008, som en del av ett system för 
finansiering av offentliga stödinsatser vid en 
finansiell kris. Avgiften tas ut av banker och 
kreditmarknadsföretag och uppgår till 0,036 
procent av samtliga skulder i den avgiftsskyldiges 
balansräkning med avdrag för vissa koncernlån, 
efterställda lån och lån som garanterats av staten 
inom ramen för statens garantiprogram. För 
Kommuninvests del uppgick stabilitetsavgiften 
2012 till 101,3 mnkr. 

Investor Relations

”fortsatt breddning av den 
globala investerarbasen”
För Kommuninvests Investor Relations-
medarbetare fortsätter arbetet med att 
bredda den globala investerarbasen, med 
besök hos eller av investerare från snart 
sagt alla världsdelar. ”Hittills i år har vi 
besökt Australien, England, Frankrike, 
Japan, Nya Zeeland och USA”, berättar 
Carl-Henrik Arosenius, chef för investe-
rarrelationer på Kommuninvest. 

En trend är att allt fler banker visar in-
tresse för att placera i Kommuninvests 
obligationer. ”De nya finansiella regelver-
ken kräver att bankerna håller sig med mer 
högkvalitativa och större volymer likvidi-
tet”, säger Carl-Henrik och konstaterar att 
detta är en mycket stor målgrupp där 
Kommuninvest bara börjat skrapa på ytan. 

En stor investerarmarknad är USA, där 
Kommuninvest avser att fördjupa sina an-
strängningar under 2013. ”USA har värl-
dens största kapitalmarknad och ränteni-
våerna på amerikanska statsobligationer 
är nedtryckta till följd av den utdragna 
ekonomiska krisen”, säger Carl-Henrik. 
”Kommuninvest erbjuder god riskjusterad 
avkastning och vi tror vi har goda möjlig-
heter att utgöra ett attraktivt alternativ 
för amerikanska placerare.”

På hemmamarknaden Sverige fortsätter 
Kommuninvest att utveckla sitt svenska 
obligationsprogram, där nu mer än 50 
miljarder är utestående. ”Efterfrågan på 
programmet ökar i takt med de ökade vo-
lymerna och att investerarna blir klara 
över hur de kan använda obligationerna”, 
säger Carl-Henrik. Att Kommuninvests 
obligationer vid exempelvis pantsättning 
i Riksbanken kan användas på samma 
sätt som statsobligationer, och samtidigt 
erbjuder bättre avkastning för samma typ 
av risk, är en styrka.
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Är du intresserad av att ersätta din nuvarande 
pappersutgåva av Kommuninvest Dialog med 
en digital variant? Kontakta Stina Lantz,  
stina.lantz@kommuninvest.se så kommer du  
i fortsättningen att få en PDF via e-post.

Vill du ha Dialog i  
digital form?

Tillsammans bär vi på en bra idé.

Välkomna  
som medlemmar i 

Kommuninvest  
ekonomisk förening

Skövde kommun
273-2012

Sundbybergs kommun
274-2012

Uppsala kommun
275-2013

Tibro kommun
276-2013

Ett tydligt  
kundansvar

Varje kund har sitt eget kundteam som man vänder sig till, 
bestående av en primär och en sekundär kontaktperson. På 
www.kommuninvest.se finns information om hur kundan-
svaret fördelas mellan finansrådgivarna.

Team Ann/johan

Team Sofia/Vakant

Team åke/Theresia

Team Krister/Ulf

Ann Sörman 
Finansrådgivare 
010-470 88 27 
ann.sorman@kommuninvest.se

Krister frödin 
Finansrådgivare 
010-470 88 21 
krister.frodin@kommuninvest.se

åke Nilsson 
Finansrådgivare 
010-470 88 22 
ake.nilsson@kommuninvest.se

Sofia frändberg 
Finansrådgivare 
010-470 88 24 
sofia.frandberg@kommuninvest.se

Servicedisk för låneärenden   
och offerter 
kundgruppen@kommuninvest.se 
Telefon 010-470 88 20

johan Sigge 
Finansrådgivare 
010-470 88 29 
johan.sigge@kommuninvest.se

Ulf Selinder 
Finansrådgivare 
010-470 88 26 
ulf.selinder@kommuninvest.se

Theresia ferm 
Finansrådgivare 
010-470 88 25 
theresia.ferm@kommuninvest.se

Vakant

pelle Holmertz 
Chef Kundgruppen 
010-470 88 61 
pelle.holmertz@kommuninvest.se

Nedim Murtic är tjänstledig t.o.m. 30 september 2013.
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Tisdagen den 1 oktober  
Östersund

Onsdagen den 2 oktober  
Umeå

Torsdagen den 3 oktober 
Luleå

Tisdagen den 8 oktober 
Jönköping

Boka in höstens  
finansseminarium 
redan nu!

Arbetar du med finans-
frågor i kommun, lands-
ting eller dess företag? 
Då är du välkommen till 
ett av våra mycket upp-
skattade och kostnads-
fria finansseminarier. De 
arrangeras på åtta orter 
runtom i landet.

Onsdagen den 9 oktober 
Göteborg

Torsdagen den 10 oktober 
Malmö

Tisdagen den 15 oktober  
Örebro

Onsdagen den 16 oktober  
Stockholm

   Detaljprogram meddelas senare.

Vi finns i  
Almedalen
1–2 juli 2013 
Wisby Strand Congress & Event

För mer information:  
www.kommuninvest.se

Välkommen till 

Kommuninvests 
föreningsstämma
Onsdagen den 18 april 2013
Clarion Hotel Sign, Stockholm

För information och anmälan 
www.kommuninvest.se
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I den sjunde lektionen i Dialogs ekonomiskola ska vi fortsätta fördjupa oss i olika finansiella 
risktyper. Den här gången är det dags för det som brukar omnämnas som ”operativ risk”.

ker för såväl fysiska lokaler samt för IT-struktur och 
driftsäkerhet. Det sistnämnda är inte minst av stor 
vikt då enorma summor pengar flyttas digitalt på da-
gens finansiella marknader.

Kommuninvest arbetar ständigt för att minimera 
den operativa risken i verksamheten. Detta görs 
bland annat genom att kontinuerligt arbeta med in-
tern kontroll av verksamheten gällande bland annat 
säkerhetsrutiner, regelefterlevnad och kvalitetssäk-
ring.

Operativ risk
När man pratar om risker inom den finansiella sek-
torn tänker många på marknadsvolatilitet, kreditrisk 
samt risker förknippade med motparter 
vid affärsuppgörelser. Dessa risker 
är förvisso centrala inom Kommun-
invests verksamhet, men täcker inte 
in samtliga relevanta risktyper som 
bör tas hänsyn till.

Operativ risk är ett samlings-
namn för risker som inte nödvän-
digtvis är direkt förknippade med 
affärsuppgörelser, utan snarare be-
ror på brister i den egna verksamhe-
ten – exempelvis felaktiga rutiner 
och system, samt mänskliga misstag och externa hän-
delser. Gemensamt för de operativa riskerna är att 
de, i likhet med andra typer av risker, kan orsaka 
ekonomisk förlust eller andra skadliga följder.

Inom begreppet operativ risk inkluderas bland an-
nat så kallad legal risk. Med detta menas risken för 
att exempelvis krävas på böter, skadestånd eller kost-
nader som kan uppstå i samband med en juridisk 
process. 

Ett ytterligare exempel är anseenderisk som kan 
vara särskilt viktig inom finansbranschen där förtro-
ende och anseende värderas mycket högt. Med anse-
enderisk menas risken för att en aktörs varumärke 
ska påverkas negativt. Detta kan i sin tur exempelvis 
leda till försämrade villkor eller minskad lojalitet från 
motparter. 

Även risken för bristfällig regelefterlevnad inklu-
deras i begreppet operativ risk. Idag finns höga krav 
på aktörer som bedriver finansiell verksamhet gäl-
lande dokumentation och regelefterlevnad. Om kra-
ven ej efterlevs riskerar exempelvis verksamheten att 
mista erforderliga tillstånd från Finansinspektionen, 
vilket ofta är en förutsättning för att verksamheten 
ska kunna bedrivas överhuvudtaget. 

Ytterligare operativa risker omfattar säkerhetsris-


