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2. Riksbankens prognos för räntebanan 

Källa: Riksbanken 

  
   

  

 

 

Riksbanken kan komma att äga över 30 procent av alla 
statsobligationer. Svenskar påbörjar sitt pensionssparande sent. 
USA:s pensionssystem är idag underfinansierat med 2000 miljarder 
dollar. 

Nyheter under veckan  

Dagens Nyheter (DN) har uppmärksammat Kommuninvests forskningsstipendiater Sara Brorström 

och Anders Parments urbaniseringsstudie. Studien tittar på hur kommuner möter framtiden. Gamla 

industristäder kan behöva skaffa sig nya identiteter och bruksorter med minskad befolkning behöver 

vända den trenden. Framgång mäts ofta i befolkningstillväxt bland Sveriges kommuner. Anders och 

Sara anser att kommunerna borde lägga större vikt vid fler faktorer. Ett råd som de redan nu ger till 

kommunerna är att samarbete istället för att konkurra med varandra. Att avstå från dyra konsulter 

som ska sätta kommunen på kartan är ett annat tips. Läs mer. 

Att ge Finansinspektionen mandat att reglera amorteringskravet får nej av kammarrätten i 

Jönköping. Denna gång anser kammarrätten att amorteringskrav som inriktar sig på enskilda hushåll 

inte ska beslutas på myndighetsnivå utan bör regleras i lag. Läs mer. 

Till skillnad från kammarrätten i Jönköping så ser kammarrätten i Stockholm inga juridiska hinder 

för att genomföra förslaget. Förslaget är ute på remiss och fler instanser ska granska och bedöma 

förslaget. Läs mer. 

Riksgälden presenterade sin prognos för statsskulden. Förväntningarna var att migrations- 

kostnaderna skulle öka lånebehovet för staten. Riksgäldens beräkningar tyder på att stigande 

skatteinkomster väger upp de ökade utgifterna för migration. Statens budgetunderskott beräknas bli 

45 miljarder kronor i år, 33 miljarder kronor 2016 och 47 miljarder kronor 2017.  

För 2015 är detta hela 25 miljarder lägre än i förra prognosen från juni. Detta beror på skatteintäkterna 

som var högre än förväntat. Migrationsverkets prognos om antalet asylsökande för 2016 ökar 

utgifterna för migration samtidigt som skatteinkomsterna fortsätter att växa snabbare än tidigare 

beräknat, skriver Riksgälden i sitt pressmeddelande. Prognosen för 2016 inräknar att 10 miljarder 

kronor tas från biståndet för att motverka de ökade kostnaderna för migration. Annars görs inga nya 

antaganden för kostnadsbesparingar. Riksgäldsdirektören Hans Lindblad vill dock påpeka att det 

finns en stor osäkerhet kring prognosen. Läs mer. 

Riksbanken meddelade under sitt penningpolitiska möte att reporäntan förblir oförändrad på minus 

0,35 procent och att man utökar köpen av statsobligationer med 65 miljarder kronor. Detta skulle 

innebära att Riksbanken vid halvårsskiftet 2016 kommer att ha köpt statsobligationer till ett värde av 

200 miljarder kronor (se bild 1). Detta är strax över 30 procent av alla idag utestående 

statsobligationer. Samtidigt sänker Riksbanken räntebanan för reporäntan, för att nu ligga under noll 

fram mitten av 2017 (se bild 2). Orsaken till den fortsatt expansiva penningpolitiken är att 

inflationsprognoserna reviderades ner på grund av sämre utsikter i omvärlden. För att stötta 

inflationsmålet anser Riksbanken att den svenska kronan bör fortsatt hållas svag. Läs mer. 

Riksbanken fortsätter alltså med sin expansiva penningpolitik efter att den Europeiska centralbanken 

(ECB) flaggat för se över sitt stimulanspaket. Riksbanken motsvarar också den limit ECB satt upp 

som maxgräns för köp av enskilda statspapper. Diskussioner har förts om Riksbanken sätter 

1. Riksbankens utannonserade köp av 

statsobligationer och månad. 

Källa: Riksbanken 

http://www.dn.se/arkiv/dn-jobb/det-ar-riktiga-manniskor-som-ger-nerv-till-orten
http://www.privataaffarer.se/bostad/nytt-nej-till-amorteringskrav-812048
http://www.di.se/artiklar/2015/10/29/stod-for-bolunds-amorteringskrav/
https://www.riksgalden.se/sv/For-investerare/Aktuellt/Nyheter-och-pressmeddelanden/Pressmeddelande/2015/Statens-upplaning-i-stort-oforandrad-trots-stigande-utgifter/
http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Pressmeddelanden/2015/prm151028/
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marknadsprissättningen ur funktion genom att köpa på sig för stora volymer. Stefan Yngves får i 

denna fråga stöd från Riksgäldsdirektören Hans Lindblad som till Nyhetsbyrån Direkt säger:  

"Vi har sagt att de volymer Riksbanken har gjort och aviserat är hanterbara", säger Hans Lindblad, 

och tillägger att det även gäller efter onsdagens besked från Riksbanken”. (Egna kommentarer).  

En blocköverskridande uppgörelse om migration och integration har kommit på plats. Insatserna 

anses nödvändiga för att klara av rådande situation. Det är insatser kring asylsökande, boendeplatser, 

kostnadsbesparingar, jobb och utbildning. Några av de större åtgärderna omnämns nedan. 

Tillfälliga uppehållstillstånd kommer att införas med undantag för kvotflyktingar, ensamkommande 

barn och barnfamiljer. Dessa grupper kommer även i fortsättningen få permanent uppehållstillstånd. 

Det tillfälliga uppehållstillståndet gäller i tre år. Uppehållstillståndet blir permanent efter tre år om 

personen kan uppvisa taxerad inkomst på en nivå som går att försörja sig på eller om skyddsskäl 

kvarstår.  

Överenskommelsen innebär även att Sverige ska begära att vara med i EU:s omfördelning av 

migranter. Ett land kan bli föremål för omfördelning om det utsätts för ett oproportionerligt tryck på 

asylsystemet. Beslutet om ett land kan bli föremål för förflyttning tas av rådet för rättsliga och inrikes 

frågor. Omförflyttningen ska bidra till att alla länder gemensamt ska ta ansvar och hjälpa flyktingar. 

Sverige ska även se över möjligheten till att söka EU-medel för att underlätta flyktingsituationen.  

En ny lag som träder i kraft den 1 mars 2016 är att alla kommuner måste ta emot flyktingar. Denna 

lag införs så att fördelningen blir mer proportionerlig över landet. Under 2015 kommer staten att skjuta 

till 10 miljarder till kommunerna, varav 200 miljoner ska gå till civilsamhällets organisationer (privata 

organisationer) som hjälper till.  

För att få fler i arbete breddas RUT-avdraget till trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster i hemmet 

(RIT-avdrag). Förslaget är i enlighet med vad vi tog upp i Veckobrev v.38, 2015.  

Andra kostnadsbesparingar ska göras genom att se över försörjningsstödet och en begränsning av 

föräldrapenningen. Läs mer. 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har skapat ett samarbete för att 

digitalisera den offentliga sektorn. Digitaliseringen är på frammarsch och det är viktigt att den 

offentliga sektorn hänger med och är ledande. Idag är det problematiskt att myndigheter utvecklar 

egna isolerade komponenter och digitala tjänster. Det är varken effektivt eller hållbart, skriver Mehmet 

Kaplan, IT-minister, och Lena Micko, ordförande i SKL.  

Digitaliseringen har flera användningsområden, ett användningsområde är inom bostadsbyggandet. 

Digitala lösningar inom plan- och byggprocessen skulle snabba på och underlätta byggandet. Därför 

utses en utvecklingsmyndighet för att bygga upp digitala lösningar för att effektivisera plan- och 

byggprocessen i Sverige.  

Miljöinformation, livsmedelskedjan, förenklat företagande och informationshantering i vården är andra 

områden som ska ingå i den digitala förnyelsen. Regeringen och SKL kommer ge ut uppdrag till 

myndigheter och kommuner för att se över och utveckla digitaliseringen inom dessa områden. Läs 

mer.  

Det har inte undgått någon att pensionsmedlen inte räcker till och att ändringar i pensionssystemet 

måste tillkomma. Riksdagens pensionsgrupp har mer eller mindre utlovat en höjning av 

pensionsåldern. I veckan har socialförsäkringsministern Annika Strandhäll uttalat sig om att detta är 

att vänta innan nästa val. Eftersom vi idag lever längre, kan det inte annat än anses rimligt att höja 

pensionsåldern. Däremot anser Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta, och Annika Creutzer, 

privatekonomiskt expert och nationalekonom, att pensionsgruppen brister i sin utredning när man 

utelämnar betydelsen av att börja arbetslivet tidigare.  

Tips!  

För dig som inte följt 

flyktingkrisen, se Uppdrag 

gransknings senaste avsnitt. 

  
 
 

http://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2015/09/v38-2015-final.pdf
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/10/insatser-med-anledning-av-flyktingkrisen/
http://www.svd.se/vi-digitaliserar-det-offentliga-sverige/om/debatt
http://www.svd.se/vi-digitaliserar-det-offentliga-sverige/om/debatt
http://www.svtplay.se/uppdrag-granskning
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veckobrev@kommuninvest.se 

Veckobrevsredaktör: Marcus Bovellan 

 

 

Registrera en prenumeration 

 

Utlåning 

kundgruppen@kommuninvest.se 

010 – 470 88 20 

Idag har Sveriges högskole- och universitetsutbildade den näst högsta examensåldern bland OECD-

länderna. Det är inte rimligt att ha en genomsnittsålder på 29,7 år, skriver Eva och Annika. Pengarna 

som kommer in tidigt i yrkeslivet hinner växa genom ränta-på-ränta-effekten mer än de som kommer 

in sent. Effekten är densamma som att förlänga pensionsåldern.  

Vilka åtgärder skulle kunna tänkas genomföras för att få yngre att tidigare starta sin yrkeskarriär.  

 Fler skulle kunna antas på gymnasiebetyg och färre på högskoleprov.  

 Införa någon form av skuldnedskrivning eller ränterabatt på studielån för de studenter som 

snabbare blir klar med sin högskole- eller universitetsutbildning. Fribeloppet, som anger 

hur mycket inkomst en student kan få utan att studiemedlet sänks, kan vara kopplat till 

studietakten. Ju lägre studietakt desto lägre fribelopp. 

Det vill säga, studera snabbare och du får möjligheten att jobba mer vid sidan av studierna. 

(Egen kommentar) 

 Effektivisera utbildningarna genom att införa tre terminer istället för två. Något som Sacos 

studenttråd pushat för. 

 Försöka att minska avhoppen på utbildningslinjer. En termin motsvarar enligt Saco en 

utebliven lön på 100 000 kronor, vilket är dyrt både för den enskilde och samhället. 

Ersättningen till universitet och högskolor skulle kunna baseras på hur stor andel studenter 

som tar sina högskolepoäng de faktiskt är registrerade för.  

Lägre inträdesålder i arbetslivet hjälper inte bara den enskilde utan främjar hela pensionssystemet 

och minskar risken för dagens pensionärer att få minskad pension. Därför är det dags att vi får stopp 

på trenden med ett allt senare inträde på arbetsmarknaden. Läs mer. 

Argumentet debattörerna för är logiskt i den mening att det gynnar individen och pensionssystemet 

på lång sikt. Av den anledningen tycker jag det är värt att belysas i Veckobrevet. Personligen sätter 

jag mig emot den stressfaktor det skulle innebära för den yngre generationen. En mening som jag 

reagerar på i artikeln är ”Det är inte rimligt att unga själva ska tänka på sina framtida pensioner”.. Jag 

tycker tvärtom att unga ska bli bättre på att tänka på sin pension. Det kanske vore bra att lära ut hur 

pensionssystemet fungerar redan på gymnasiet. (Egna kommentarer). 

Utrikes 

Vi ska fortsätta diskutera pension, fast situationen i USA. Situationen är inte bättre där, men däremot 

kan det variera från stat till stat. Överlag är pensionssystemen underfinansierade och väntas behöva 

tillföras 10 biljoner dollar inom 20 år. Det är visserligen en bit in i framtiden, men det är en stor summa 

som är svår att ta till sig.  

 

 

 

 

 

 

 

”Idag har Sveriges högskole- 

och universitetsutbildade den 

näst högsta examensåldern 

bland OECD-länderna” 

  
 
 

http://kommuninvest.se
mailto:veckobrev@kommuninvest.se
http://kommuninvest.se/prenumerera/
http://kommuninvest.se/prenumerera/
mailto:kundgruppen@kommuninvest.se
http://www.dn.se/debatt/tidigare-jobbstart-viktigare-an-senare-pensionsalder/
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Real avaksning

USA Dollar portfölj 3,1

Aktier 5,6

Obligationer 0,6

Råvaror 0,3

Likvidamedel 0,7

Euro portfölj 2,4

Sterling portfölj 3,2

The National Association of State Retirement Administrators har genomfört Public Fund Survey, en 

undersökning som täcker 12,6 miljoner aktiva arbetare och 8,2 miljoner pensionerade. Senaste data 

är från räkenskapsåret 2013. Då hade medlemmarna 2,86 biljoner dollar i tillgångar, vilket motsvarar 

85 procent av alla stater och lokala myndigheters pensionsmedel. Undersökningen visar att det 

genomsnittliga allmänna pensionssystemet har tillgångar som täcker 71,8 procent av dess 

åtaganden. 2001 var samma siffra 100,8 procent och har sen dess en nedåttrend. För att återgälda 

balansen krävs en biljon dollar eller mer.     

Avkastningskravet är en avgörande faktor för hur pensionssystemen ska klara sig. Medianen i Public 

Fund Survey antas till 7,9 procent per år, med en inflation på 3 procent. Genomsnittliga allokeringen 

var 50,7 procent i aktier, 23,2 procent i fast inkomst, 7,2 procent i fastigheter, 15,1 procent i övrigt och 

resterande i likvida medel. John Mauldin, från Mauldin Economics, har räknat på dessa siffror och 

han hittar ingen kombination som har tror kan generera real avkastning (avkastning efter inflation) 

upp emot 5 procent. Han anser därför att 72,8 procent täckningsgrad är för optimistisk idag.   

På den privata sidan ser det inte mycket bättre ut. Milliman 100 Pension Funding Index följer de 100 

största företagens förmånsbestämda plan. Täckningsgraden ligger här på 81,7 procent och för att 

behålla samma täckningsgrad krävs en avkastning på 7,3 procent.  

Hur väntas då avkastningen bli de närmsta åren?  

GMO:s prognos för real avkastning på sju års sikt bland olika tillgångar från slutet av 2014 visar att 

både stora och små bolag i USA kommer generera en negativ real avkastning. Internationella aktier 

kommer ge 1,2 till 1,3 procent och aktier på tillväxtmarknader väntas ge 3,8 procent. USA:s 

obligationer är negativa och du får 2,9 procent genom att köpa skulder från tillväxtmarknaderna. Den 

historiska realavkastningen ligger på 6,5 procent. Pensionssystemen kommer få det svårt i den 

lågräntemiljö vi befinner oss i.  

The Macro Research Board (MRB) har gjort 10-års prognoser på real avkastning. I beräkningarna 

ingår förväntad inflation och global tillväxt. I deras USA-portfölj bestående av aktier, obligationer, 

råvaror och likvida medel beräknas den reala avkastningen vara 3,1 procent för den balanserade 

portföljen, som består av 50 procent aktier, 35 procent 10-års statsobligationer, 10 procent globala 

råvaror och 5 procent likvidamedel i dollar. Deras aggressiva portfölj med mer aktier, färre obligationer 

och inga råvaror skulle ge 4,1 procent i real avkastning. En mix av dessa skulle ge pensionssystemet 

en real avkastning omkring 3,6 procent, vilket är långt ifrån dagens projekterade avkastning. Utifrån 

MRB prognoser är täckningsgraden endast 68 procent för att vara fullt finansierad om 20 år, vilket 

skulle betyda att pensionssystemen i USA idag är underfinansierade med 2000 miljarder dollar. Dessa 

beräkningar utgår inte heller från att levnadsåldern kan fortsätta att stiga. 

Situationen är inte bättre i Europa. Vissa länder i Europa är till och med i sämre skick än USA. Lägger 

vi till att den genomsnittliga européen också kommer leva längre så har vi en ännu värre situation. Du 

har därmed mellan liten eller ingen chans att få den pensionen du har blivit lovad om situationen inte 

ändras, säger John Mauldin. Läs mer.  

Federal Reserve (FED) rörde inte räntan under onsdagens penningpolitiska möte. Beslutet var väntat 

och kommentarerna kring beslutet uppmärksammades i stället. Uttalandet från septembermötet om 

oron kring utvecklingen i omvärlden nämndes inte. Detta kan te sig konstigt med tanke på uttalanden 

och agerande från de två stora centralbankerna i Europa och Kina, ECB och PBOC. Där läget inte 

har förbättras sedan septembermötet. 

På grund av att FED inte nämnde oron i omvärlden ökade oddsen, sett till prissättningen på 

marknaden, för en räntehöjning under decembermötet från 34 till 43 procent. Denna siffra kan med 

stor sannolikhet öka inför mötet i december. Det kommer två ”nonfarm payroll”-undersökningar. Tal 

från FOMC medlemmar, ha ett extra öga på vice ordförande Stanley Fischer och William Dudley för 

FED i New York samt självaste ordförande Janet Yellens tal den 3 december, skriver Swedbank i ett 

kundutskick.  

3. Public Fund Survey (Jan 2015) 

Källa: The National Associations of State 

Retirement Administrators 

4. MRBs balanserade portfölj 

Källa: The Macro Research Board, egen tabell 

http://www.mauldineconomics.com/frontlinethoughts/someone-is-spending-your-pension-money
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Aktuellt  

Följ Kommuninvest i sociala medier Ny! 

Följ Kommuninvest på Twitter och LinkedIn för att få uppdateringar om vår verksamhet och 

rekryteringar. Klicka på respektive bild för att komma till Kommuninvest sida på Twitter och LinkedIn. 

 

Kommuninvests medlemssamråd 2016 Ny! 

Samråden är en viktig kanal för ägarkretsen och det är här vi möts för information, inspiration och 

goda samtal. Inbjudna att delta är förtroendevalda och ledande tjänstemän i våra ägarkommuner och 

ägarlandsting. 

 

12 januari – Halmstad  20 januari – Örnsköldsvik 

12 januari – Kristinehamn  21 januari – Sandviken 

13 januari – Göteborg  26 januari – Köping  

13 januari – Ödeshög  26 januari – Karlskrona 

14 januari – Strömstad  27 februari – Södertälje 

14 januari – Mariestad  2 februari – Oskarshamn 

19 januari – Luleå   2 februari – Stockholm 

19 januari – Arlanda  3 februari – Växjö  

20 januari – Jönköping  4 februari – Malmö   

 

Anmäl dig här! 

Webinar för Kommuninvest gröna lån  

Har du inte haft möjlighet att närvara på Kommuninvests frukostseminarier om Gröna lån så får du 

nu chansen att vara med via ett webinar (webbaserat seminarium). Anmäl dig nedan. 

11 november – 09:00-10:00  26 november – 09:00-10:00  

19 november – 14:00-15:00  

 

Anmäl dig här! 

Uppstartskurser KI Finans Ny tid! 

De kommuner och landsting som är intresserade av att köpa in skuldförvaltningstjänsten till sin 

koncern är välkomna att anmäla era representanter, så kallad power-users, av tjänsten till någon av 

de uppstartskurser som kommer att hållas under hösten. 

Kursen är kostnadsfri och förpliktigar inte till ett köp av en användarlicens.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kommuninvest.se
mailto:veckobrev@kommuninvest.se
http://kommuninvest.se/prenumerera/
http://kommuninvest.se/prenumerera/
mailto:kundgruppen@kommuninvest.se
https://www.linkedin.com/company/kommuninvest?trk=top_nav_homehttps://www.linkedin.com/company/kommuninvest?trk=top_nav_home
https://twitter.com/Kommuninvest
http://www.trippus.se/web/registration/registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBAVLA6E82pZNgxH4cwKsN3DY0eAB2X5JMWGAo7EODZX2pGnVTTyx7wavHEmjb1QmgnIjUVf&ln=swe
http://kommuninvest.se/for-kunder/kundevenemang/gronalanfrukostseminarium/


 

 

veckobrev                                                  
 

veckobrev                                                v.27 – 2011  

 veckobrev                                                 

 

 veckobrev                                                v.27 – 2011  

6 

 

 

12 november – Skövde  25 november – Karlshamn 

18 november – Stockholm  1 december – Tranemo Ny! 

 

Passar inte något av datumen eller orterna så hör av dig till din Kundansvarige. Blir det fler i samma 

område kan vi sätta upp en utbildning nära dig 

 

Anmäl dig här! 

Uppföljningskurser i KI Finans  

Kommuninvest erbjuder uppföljningskurser för dig som är användare av KI Finans och har gått en 

uppstartskurs. Uppföljningskurserna ger dig möjligheten att fördjupa dina kunskaper i rapporter, 

analys och nya affärer. 

Kurserna kommer att ske över webben där du följer med från din skärm via Team Viewer. Kurserna 

är kostnadsfria och du behöver inte föranmäla dig. 

27 november – 09:00 – 12:00  10 december – 09:00 – 12:00 

2 december – 09:00 – 12:00 

Webbseminariets program hittar ni här. 

Kvalitetsmässan 

Möt oss på Kvalitetsmässan - Vi finns på plats i monter B01:10 för att prata Gröna lån och 

demonstrera KI Finans, skuldförvaltningssystemet som nu används av fler än 350 kommunala 

låntagare. Välkommen! 

3-5 november – Göteborg 

 

http://www.trippus.se/web/registration/registration.aspx?view=registration&idcategory=63297&ln=swe
http://kommuninvest.se/for-kunder/ki-finans/uppstartskurser-2/
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29-okt +/- 29-okt +/- 29-okt +/-

STIBOR 1V -0,366% 0,029 Riksbanken -0,35% 0,00 EUR/SEK 9,36 -0,67%

STIBOR 3M -0,317% -0,008 ECB 0,05% 0,00 EUR/USD 1,09 -3,39%

STIBOR 6M -0,212% -0,002 FED 0,25% 0,00 USD/SEK 8,54 2,50%

FRA 1512-1603 -0,318% 0,020 KI-ränta 1,25% 0,000 Swap 1 år -0,316% 0,013

FRA 1603-1606 -0,318% 0,025 K1610 -0,473% -0,010 Swap 2 år -0,218% 0,000

FRA 1606-1609 -0,313% 0,011 K1708 -0,284% -0,006 Swap 3 år -0,038% -0,012

FRA 1609-1612 -0,278% 0,000 K1806 -0,069% -0,058 Swap 5 år 0,420% -0,022

FRA 1612-1703 -0,208% -0,015 K1903 0,140% -0,050 Swap 7 år 0,858% -0,019

FRA 1703-1706 -0,123% -0,020 K2012 0,750% -0,035 Swap 10 år 1,315% -0,005

FRA 1706-1709 -0,023% -0,028 K2109 0,970% -0,040

Avser priser per 2015-10-29

Förändring sedan 2015-10-22


