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ATT HITTA SMULTRON UNDER SNÖN 
2016 har varit ett år fullt av händelser. Många 
har varit märkliga. Låt oss börja med minusräntan. I 
vissa fall har kommuner fått betalt för att låna pengar. 
Denna upp- och ned-vända värld har även inneburit 
att vissa affärsbanker ger negativ inlåningsränta, det 
vill säga att kunden får betala för att sätta in pengar. 
Effekten har blivit att många kommuner i stället har 
använt delar av sin likviditet till investeringar och 
lånat mindre. Och kommunernas upplåning har 
därmed inte blivit så stor som vi har trott. Samtidigt 
har det kommunala finanssamarbetet använts mer 
och mer. Dock ser vi en avvikelse när det gäller de 
stora kommunerna som inte ökat sina lånevolymer, 
utan står kvar på ungefär samma nivåer som tidigare. 
Förstås är det viktigt att alla medlemmar både har – 
och uppfattar – nytta av samarbetet. 

årets världsbanksmöte tog en oväntad vändning. 
Jag åkte till mötet med en neutral känsla.
Men på mötet träffar jag banker och chefsekonomer 
som rapporterar att det ekonomiska läget är värre 
i väst, än vad jag hade trott, framför allt i Europa, 
Norden undantaget.

Avslutningsvis lyssnar jag på finansministrar och 
centralbankschefen som i sina budskap tillför ytter-
ligare en dimension. Drygt halva befolkningen i 
Europa och USA upplever sig som – och kanske också 
är – förlorare i samhällsutvecklingen. Bland annat 
handlar det om fördelningen av vinsterna i samband 
med globaliseringen, där den så kallade förmögen-
hetseliten har tagit hand om den absoluta merparten. 
Trots denna diagnos infann sig ändå hos mig en 
känsla av tillförsikt. Anledningen är att analysen i hög 
utsträckning är så samstämmig, vilket nästan alltid 
är en förutsättning för framgångsrikt internationellt 
förändringsarbete. Talarnas iakttagelser verkar inte 
utgå ifrån ett traditionellt politiskt höger- eller vänster-
perspektiv, utan snarare från en pragmatisk insikt, till 
exempel att finanspolitik måste ta över penningpolitik. 
Vad som kommer ut av deras budskap återstår att se, 
men vi kan nog räkna med försök till förändringar.

Ett angeläget styrkebevis från det svenska kommu-
nala finanssamarbetet är det gröna konceptet kring 

upplåning och utlåning. Vi ger ut gröna obligationer 
för att finansiera kommunala miljö- och klimatin-
vesteringar. Och vi lånar ut till riktade investeringar 
för ett mer hållbart samhälle med bland annat lägre 
koldioxidutsläpp. 

Här bidrar kommunsektorn till en omställning i 
enlighet med Parisavtalet som godkändes senhösten 
2016. Avtalet innebär att världen ska arbeta för att 
hålla ökningen av jordens medeltemperatur under 1,5 
grader. I avtalet finns det inga mål för utsläppsminsk-
ningen, men det finns experter, till exempel professor 
Johan Rockström, som menar att en uppvärmning på 
1,5 procent kräver att vi har en värld fri från fossila 
utsläppskällor runt 2030–2040. 

I Sverige har regeringen tillsatt analysgruppen Grön 
omställning som utgår ifrån visionerna om en fossilo-
beroende fordonsflotta 2030 och ett koldioxid neutralt 
land 2050. Detta samtidigt som landets konkur-
renskraft ska stärkas. Sverige har målet att bli ett av 
världens första fossilfria välfärdsländer. Denna vision 
kan knappast bli verklighet utan stora insatser från 
våra kommuner, landsting och regioner. Rapporten 
Grön omställning är intressant. Bland nya möjligheter 
nämns hållbara kommunikationer, globala värdeked-
jor, digitalisering och – hållbarhetsdrivna investeringar. 

Ytterligare en ljuspunkt under 2016 är att 
Kommuninvests påverkansarbete för att hänsyn ska 
tas till kommunala finanssamarbeten när EU ska ta 
beslut om bruttosoliditetsnivå tycks ha gett resultat. 
Men låt oss inte ropa hej förrän vi är över bäcken. Se 
separat inslag i detta nummer av Dialog. Just nu har 
Kommuninvest tre fokusområden: hållbar ekonomisk 
förmåga att möta eventuella framtida finanskriser, 
digital utveckling, stärka förmågan att möta samtliga 
medlemmars behov.

Både frågan om vår hållbara ekonomiska förmåga 
och vår attraktionskraft är ämnen som kommer upp 
på våra traditionsenliga medlemssamråd i början av 
nästa år. Hoppas att du kan delta. Som det ser ut just 
nu, så har vi samtliga tre utvecklingsfrågor i egna 
händer. Det är en bra känsla. Trots allt finns det en hel 
del smultron under snön…
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Miljonprogram i utveckling
I Rosengård och Rinkeby ska stora stadsutvecklingsprojekt 
hjälpa till att bryta segregeringen och höja områdenas status.   
.
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Fler av Sveriges regioner blir  
medlemmar, Region Kronoberg och  

Region Jämtland Härjedalen är två nya.
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Förnyaren:  

Åmål Innovation Hub
När Frida Stålhandske flyttade 

tillbaka till Åmål ville hon arbeta för 
att ge unga större möjligheter. 
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Varmt och grönt
Det nya kraftvärmeverket i  
Mjölby finansierades med  

Gröna lån från Kommuninvest. 
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Beslutstider i Bryssel
EU:s nya regelverk om bruttosoliditet 

— samtal med Kommuninvests VD 
Tomas Werngren.

24

Nya regleringar oroar
Alltför långtgående regleringar av bankernas verksamhet kan  

hota den svenska tillväxten, hävdar Bankföreningens VD Hans Lindberg. 
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Äldst i klassen
Kommuninvests systerorganisation KommuneKredit har 117 års 
erfarenhet av finansiering till den danska kommunsektorn. 10
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hittills har kommuninvest god-
känt närmare 15 miljarder kronor 
i Gröna lån till 65 investeringspro-
jekt. Lånen finansieras genom att 
Kommun invest emitterar gröna 
obligationer. 

Tidigare i höst prisades Kommun-
invests gröna obligationsprogram 
när man utsågs till ”Best Green Bond 

Issuer – Europe 2016” av tidskriften 
Capital Finance International. 

– Det är kul att vår satsning på 
grön finansiering uppmärksammas 
internationellt. Men vinnarna är 
egentligen alla kunder. Utan gröna 
lån blir det inte heller några gröna 
obligationer, säger Björn Bergstrand, 
hållbarhetschef på Kommuninvest.

Noterat

Gröna obligationer prisas

Ny tillgångsmodul  
i KI-finans
kommuninvests 
skuldförvaltnings-
tjänst KI Finans 
kompletteras 
med ett nytt 
verktyg för att 
hantera tillgångar. 
Systemet stöder 
innehav av en stor bredd av värdepap-
per och visar utöver innehav även 
marknadsvärden, avkastning och risk-
mått. KI Finans tillgångsmodul bygger 
på ett beprövat system som i dag an-
vänds av nordiska fondbolag, stiftelser, 
banker, försäkringsbolag med flera.

Ambitionen är att KI Finans på sikt 
kommer att kunna ge en helhetsbild 
över hela balansräkningen och prog-
nostiserade kassaflöden. 

För mer information, kontakta  
kundgruppen@kommuninvest.se.

”Många kommuner har en hög målsättning att  
egenfinansiera alla investeringar. Nu är behoven så stora att vi ser att 

kommuner frångår det en period.”
Mattias Bokenblom, forskningsansvarig Kommuninvest, apropå kommunsektorns växande låneskuld.

Det innebär att kommunen nu är helt utan en fysisk bank.

Last man standing …
den 15 november 2016 stäng-
de Swedbank i Gullspång. Det 
innebär att kommunen nu är 
helt utan en fysisk bank.
”Är vi den första kommunen 
i Sverige utan bankkontor?”, 
undrar Carina Gullberg, 
bekymrad kommunstyrelse-
ordförande i Gullspång.

NYA REGIONER blev  
medlemmar i Kommuninvest 

under hösten.  
Läs mer på sidan 16.

Dålig kommunkunskap i Finland
kunskapen hos finländska 
ungdomar om hur kommu-
ner fungerar är dålig, visar en 
nyligen publicerad enkät från 
finska Yle. Hela 72 procent 

av de tillfrågade i åldersgrup-
pen 15–24 år ville inte ens 
försöka gissa vem som har 
den högsta beslutsfattande 
makten i sin kommun.

2 
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K ommer du ihåg hur det var i mit-
ten av 1980-talet? Hans Lindberg 
tittar uppfordrande på mig, men 
besvarar själv sin fråga:

– Vi betalade fortfarande våra 
räkningar på posten eller på ban-
ken, och det ringlade långa köer 
framför bankomaterna. Det har 

varit en fantastisk utveckling sedan dess …
Då, 1986, hade en 23-årig Hans Lindberg precis bör-

jat arbeta på Riksbanken, där han stannade i nästan 14 
år. Därefter har karriären varit ett pärlband av ledande 
befattningar – på Konjunkturinstitutet, Skandia Liv, 
Tredje AP-fonden och generaldirektör för Ekonomistyr-
ningsverket. 2010 rekryterades han som statssekreterare 
till finansdepartementet av finansminister Anders Borg, 
en position han behöll fram till valförlusten 2014.

Nu, hösten 2016, är Hans Lindberg sedan drygt ett år 
tillbaka VD för de svenska bankernas branschorganisa-
tion, Bankföreningen. Från sitt kontor i ett hörnrum 

Digitaliseringen och globaliseringen har tillsammans medfört 
genomgripande förändringar av finansbranschen.  

Men nu fruktar Bankföreningens VD Hans Lindberg att  
alltför rigorösa regleringar kan hota den fortsatta  

framgången för de svenska bankerna.

Svenska banker 
ständigt i rörelse 

TEXT: ANDERS BORG  FOTO: MAGNUS GLANS

a
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på Blasieholmen i centrala Stockholm kan han, 
med en snabb blick i backspegeln, konstatera 
att det inte finns mycket kvar av bankväsendet 
som det såg ut för 30 år sedan. Och han tvekar 
inte en sekund om vilka som varit de viktigaste 
drivkrafterna för den genomgripande förändring 
som bankernas verksamhet gått igenom sedan 
dess.

– Digitalisering och globalisering – i sam-
verkan! Nya digitala tjänster har fullständigt 
förändrat sättet vi använder bankernas tjänster. 
Men mycket av den utvecklingen hade inte varit 
möjlig om inte marknaderna hade avreglerats 
och öppnats upp för gränsöverskridande tjänster, 
konstaterar Hans Lindberg, och fortsätter:

– Den tekniska utvecklingen medför att 
gränserna mellan olika banktjänster suddas ut. 
Numera är besöken på bankkontoren alltmer 
sällsynta och huvuddelen av alla bankärenden 
kan göras via mobiltelefonen.

Den ständigt accelererande IT-utveck-
lingen inom det finansiella området 
har inte bara förändrat sätten som 
bankerna interagerar med sina kun-

der. Den har också sänkt de tidigare så höga 
etableringströsklarna och underlättat för helt 
nya nischade företag att konkurrera om väl 
definierade delar av marknaden. Men att nya 
aktörer som Klarna och iZettle har kapat åt sig 
bitar av kakan är inget som oroar Bankfören-
ingens VD.

– De nya aktörerna inom finansteknologi 
får mycket uppmärksamhet, men man får inte 
glömma att de etablerade bankerna hela tiden 
utvecklas, omfamnar den nya teknologin och 
breddar sina kunderbjudanden, säger han och 
nämner Swish som exempel på en tjänst som 
inom ramen för det ordinarie banksystemet har 
revolutionerat betalningar mellan privatpersoner.

Inte heller EU:s omdiskuterade direktiv om 
betaltjänster, stör Hans Lindbergs nattsömn. Det 
nya direktivet PSD2, som tidigast kan införas 
i Sverige 2018, kommer att ge bankkunderna 
rätt att öppna upp sina konton för så kallade 
tredjepartsaktörer. Exempelvis kan det innebära 

att ett nischat företag som Klarna kan nyttjas för 
att betala räkningar i stället för bankernas egna 
betaltjänster.

– Bankföreningen ser positivt på att släppa in 
tredjepartsaktörer. Ökad konkurrens kommer att 
leda till ökad effektivitet och kanske till billi-
gare finansiella tjänster. Men det är viktigt att vi 
samtidigt får spelregler som ger konsumenterna 
ett fullgott skydd, understryker han med adress 
lagstiftare och övervakande myndigheter.

Hans Lindberg menar att stora och 
genomgripande förändringar, som vid 
en första anblick kan verka hotfulla, 
också alltid skapar nya positiva 

möjligheter. Han nämner som exempel den djupa 
ekonomiska kris som Sverige gick igenom under 
1990-talet, delvis som en följd av de omfattande 
avregleringarna av de finansiella marknaderna.

– Stålbadet på 1990-talet var på många sätt en 
hälsosam kris som tvingade fram en rad viktiga 
politiska och samhälleliga reformer som annars 
hade varit omöjliga att genomföra. Reformerna 
ledde till en kraftig förbättring av Sveriges 
konkurrenskraft och levnadsstandard – positiva 
effekter som vi fortfarande har glädje av. Krisen 
medförde också ett tryck på banksystemet att 
rationalisera och modernisera verksamheten och 
ompröva gamla affärsmodeller.

– Det har lett till att de svenska bankerna lig-
ger långt framme i utvecklingen om man jämför 
med banker i andra europeiska länder. Vi talar 
visserligen ofta om att de fyra storbankerna 
dominerar, men faktum är att Sverige har en 
ganska god konkurrens på bankmarknaden och 
en betydligt lägre bankkoncentration än i många 
andra EU-nationer, säger Hans Lindberg och 
nämner som ett exempel att allt fler, både företag 
och privatpersoner, i dag är kunder i flera banker 
samtidigt.

God konkurrens och väl utvecklat tjänste-
utbud till trots är förtroendesiffrorna för de 
svenska bankerna fortsatt svaga, med en ytterli-
gare nedgång i den nyligen genomförda Kvali-
tetsindexmätningen.

– Det här är verkligen inte bra förtroende-

FAKTA/  
HANS LINDBERG
VD Bankföreningen
1986 – 2000 Sveriges Riksbank 
2000 – 2004 Konjunkturinstitutet 
2004 – 2005 Skandia Liv 
2005 – 2008 3 AP-fonden 
2008 – 2010 Ekonomistyrningsverket
2010 – 2014  Finansdepartementet
2014 – 2015 Moderaterna 
2015 –  Bankföreningen
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siffror. Vi är nere på anseendenivåer som inte har 
varit så låga sedan 1990-talskrisen, suckar Hans 
Lindberg.

– Ända sedan finanskrisen 2008 har det i 
massmedia varit ett konstant negativt brus 
kring bankerna, vilket förstås bidragit till det 
sviktande förtroendet. Detta trots att de svenska 
bankerna klarade finanskrisen bra, utan att 
skatte betalarna behövde skjuta till en enda 
krona i stöd.

Enligt Hans Lindberg har troligen den stora 
uppmärksamheten kring svenska storbankers 

koppling till skatteparadiset Panama och annan 
bankkritisk publicitet också spelat in och spätt 
på den negativa förtroendeutvecklingen. Nu 
måste vi bli bättre på att förklara bankernas 
viktiga roll i samhället, samtidigt som vi ser över 
och stärker uppförandekoder och etiska rikt-
linjer, slår han fast.

– Jag tog det här jobbet därför att bankerna 
har en vital samhällsfunktion. Ett fungerande 
banksystem är en förutsättning för att få de eko-
nomiska hjulen att snurra. Men det kräver också 
att bankerna uppför sig på ett etiskt sätt och a

De nya aktörerna inom finansteknologi får mycket 
uppmärksamhet, men man får inte glömma att de 
etablerade bankerna hela tiden utvecklas.”

Låter sig inte stressas. Hans Lindberg 
oroar sig varken över den snabba teknik-
utvecklingen eller etableringen av nya 
konkurrenter på bankmarknaden. Det som 
kan hota de svenska bankerna är alltför 
långtgående regleringar, anser han.
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att det finns en väl avvägd finansiell reglering, 
säger Hans Lindberg och för in samtalet på ett 
ämne som tar upp mycket av hans tid som chef 
för Bankföreningen – regleringar.

Han är noga med att poängtera att huvud-
delen av de regleringar av bankernas verksamhet 
som skett efter finanskrisen har varit nödvändiga 
och fyller sin funktion. Det är imponerande att 
EU, Baselkommittén och andra samarbetsorgan 
har klarat av att enas om så många åtgärder, 
menar han.

– Men nu har det gått så långt att olika 
aktörer tävlar om vem som kan föreslå de mest 
drakoniska åtgärderna. Det har uppstått en anda 
av att mer regleringar alltid är bättre, säger Hans 
Lindberg som fruktar att ytterligare reglerings-
iver kan leda till högre räntor och svagare 
tillväxt i Sverige.

– De svenska bankerna inledde en kapitalise-
ringsprocess direkt efter finanskrisen, ett arbete 
som varit lyckosamt. I dag är den genomsnittliga 
kapitaltäckningsgraden 19 procent, kreditvärdig-
heten är hög och det är lätt att låna pengar för 
både företag och privatpersoner.

– Dessutom fortsätter de svenska storbankerna 
att klara av Europeiska centralbankens stress-
tester bäst av alla. SEB, Swedbank, Nordea och 
Handelsbanken tillhör samtliga topp fem, betonar 
Bankföreningens VD inte utan stolthet i rösten.

Det är framför allt nästa steg i Basel-
kommitténs regleringsarbete, ofta kall-
lat Basel 4, som oroar Hans Lindberg. 
Eftersom de svenska bankerna redan 

är välkapitaliserade är vi bortom den punkt då 
kapitaltäckningen behöver öka ytterligare, anser 
både han och hans ordförande, SEB:s koncern-
chef Annika Falkengren, som valde att uttrycka 
sig i en väl så tydlig metafor på Bankföreningens 
nyligen avhållna årsmöte. ”De svenska bankerna 
så väl påpälsade att de riskerar att hamna på 

efterkälken, eftersom de hindras av alla tjocka 
klädlager”, sa hon i sitt anförande på mötet.

Enligt Bankföreningen är det mest 
bekymmersamma med Basel 4, den så 
kallade kapitalgolvsmodellen. Förenklat 
leder modellen till höga kapitalkrav på 

svenska och andra nordeuropeiska banker, där 
den omfattande bolånerörelsen ingår i kärnverk-
samheten. Andra länders banker, till exempel 
de amerikanska, har bolånen värdepapperise-
rade utanför kärnrörelsen och påverkas därför 
mycket lite av kapitalgolvsmodellen.

– Det här tänkandet påverkar länderna i 
nordvästra Europa mest och får den absurda 
konsekvensen att de mest välskötta och välka-
pitaliserade bankerna drabbas av de högsta nya 
kapitaltäckningskraven, säger Hans Lindberg 
och berättar om en oberoende undersökning 
som gjorts på Bankföreningens uppdrag för att 
påvisa effekterna om Basel 4-reglerna skulle 
införas i den utformning som nu diskuteras.

– Rapporten visar att de skärpta reglerna 
skulle leda till höjda räntor, kraftigt minskad 
BNP-tillväxt och att framför allt mindre företag 
skulle få betydligt svårare att låna pengar.

Hans och Bankföreningens förhopp-
ningar står nu till att EU-kommis-
sionen ska trycka på för en förändrad 
konstruktion av Basel 4 och att Riks-

bankschefen Stefan Ingves, som är ordförande i 
Baselkommitténs styrgrupp, ska lyckas balansera 
de olika intressena inom kommittén.

– Det finns en stark strävan från alla Basel-
kommitténs medlemsstater att nå fram till en 
överenskommelse som alla kan acceptera. Men 
att få fram ett regelverk som fungerar lika bra i 
vår lilla, välskötta svenska ekonomi som i Indien 
eller Mexiko är inte det lättaste, avslutar Hans 
Lindberg. W

Det har gått så långt att olika aktörer tävlar 
om vem som kan föreslå de mest drakoniska 
åtgärderna. Det har uppstått en anda av att mer 
regleringar alltid är bättre.”

HANS LINDBERG OM…
Kommuninvest
– En organisation som funnits länge 
och som fungerar bra. Jag har aldrig 
märkt någon irritation över konkur-
rensen från Kommuninvest från mina 
medlemmars sida.

EU-krav om bruttosoliditet
– Det är egentligen samma problem 
som med Basel 4-reglerna. Kommun-
invest riskerar att få hantera ett 
globalt regelverk som bortser från 
svenska förhållanden med välskötta 
kommuner.

De ökande ID-stölderna
– En allt allvarligare fråga i många 
privatpersoners vardag. Vi beräknar 
att det kommer att ske 100 000 
identitetsstölder i år och vill därför 
att staten tar ett fastare grepp om 
utgivningen av ID-handlingar. I dag 
finns ett 15-tal olika ID-kort – flera 
av dem kan du köpa förfalskade på 
nätet för en billig penning.

Planerna på en digital svenska 
valuta
– Bra att Riksbanken tänker nytt. 
Behovet av sedlar och mynt sjunker 
och uppenbarligen efterfrågar en allt 
större del av befolkningen digitala 
lösningar för pengar.
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i takt med att Kommuninvests utlå-
ningsvolym ökat kraftigt under senare 
år har önskemålen från ägare, kunder, 
investerare och andra intressenter 
ökat på verksamheten att ta fram 
kunskap och fakta om villkoren och 
förutsättningarna för kommunsektorns 
finansiering. Som en del av detta kun-
skapsarbete publicerar Kommuninvests 
varje år en rapport om utvecklingen 
av kommunsektorns investeringar och 
låneskuld.

Årets rapport visar på fortsatt stora 
investeringsvolymer, mer än 130 mil-
jarder per år, och en ökad upplåning 
med närmare 50 miljarder. Tidningen 
Dagens Samhälles inslag om rapporten, 
med den något tendensiösa rubriken 
”Välfärd på krita”, fick stor uppmärk-
samhet och spreds i medierna runt om 
i Sverige. Det är glädjande att rappor-
tens innehåll når ut till både besluts-
fattare och medborgare, och brukar 
även innebära att ett och annat kom-
munalråd måste uttala sig i lokalmedia 
och kommentera kommunens investe-
ringar och tillhörande finansiering. 

kommuninvest vill med sitt kunskaps-
arbete bidra till vandringen från tyck-
ande till kunskap. Tyckande är åsikter 
som ofta baseras på en kombination 
av selektiv informationsinhämtning, 
anekdotisk bevisföring och magkänsla, 
medan kunskap baseras på fakta. 
Tyckande kan visserligen väcka en hel 
del känslor hos åhörare och läsare, 

men kan samtidigt relativt enkelt 
avfärdas som just ogrundade åsikter. 
Kunskap som backas upp av ett gediget 
fakta underlag är betydligt svårare att 
negligera och har en annan tyngd, inte 
minst i den offentliga debatten. De 
senaste årens erfarenhet visar också 
att när Kommuninvest, tack vare den 
kunskap som företaget besitter både 
om kommunsektorn i stort och om en-
skilda medlemmar, har stärkt företagets 
anseende i olika sammanhang. 

utifrån ett kunskapsperspektiv är 
det därför glädjande att kunna flytta 
fram kunskapsfronten ytterligare när 
det gäller kommunsektorns finansiering 
genom publiceringen av den nya rap-
porten ”Kommunsektorns skuldförvalt-
ning”. För första gången någonsin kan 
Kommuninvest redovisa nyckeltal som 
också rör förvaltningen av kommun-
sektorns låneskuld, till exempel genom-
snittsränta, kapital- och räntebindning 
samt förfallostruktur. Underlaget till 
rapporten är gediget och de estimat 
som presenteras för andra kvartalet 

2016 bygger på en analys av en låne-
skuld som uppgår till 330 miljarder för-
delade på 4 500 upplåningar med 1 750 
tillhörande derivatkontrakt. Detta från 
över 700 olika kommunala låntagare i 
fler än 150 kommunkoncerner.

Sammanställningen visar bland  
annat att:

•  En dryg tredjedel av låneskulden 
förfaller inom de kommande tolv 
månaderna

•  Efterfrågan på räntebindning över-
stiger betalningsviljan för kapital-
bindning

•  Genomsnittsräntan är på låneskulden 
1,7 procent och fortsätter att sjunka

Ny kunskap och nya insikter ger förut-
sättningar för fortsatta samtal om kom-
munsektorns utmaningar och möjlighe-
ter när det gäller både finansiering av 
välfärdsinvesteringar och förvaltningen 
av en ökad låneskuld.

Mattias Bokenblom  

Forsknings- och utbildningsansvarig,  

Kommuninvest

Kommentar Låneskuld
 
 
FRÅN TYCKANDE 
TILL KUNSKAP
Kommuninvest sitter på ett unikt kunskapsunderlag om utvecklingen av kommun-
sektorns investeringar och låneskuld, konstaterar Mattias Bokenblom. 
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” För första gången någonsin kan  
Kommuninvest redovisa nyckeltal  
som också rör förvaltningen av  
kommunsektorns låneskuld.
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Gammal är  
”den ældste”
Dialogs reportageserie om Kommuninvests 
systerorganisationer fortsätter. Denna gång  

hälsar vi på hos KommuneKredit, den danska mot
svarigheten som utmärker sig på flera sätt. Inte 

minst genom att vara den i särklass äldsta syster 
organisationen, grundad redan år 1899. 

TEXT: JONAS LANNERING  FOTO: SHUTTERSTOCK/ANDRÉ DE LOISTED

I gamla stan i Köpenhamn, vid Kul-
torvet nära Nørreport, har danska 
KommuneKredit sitt kontor. Väl inne i 
den fina gamla hörnfastigheten hittar 
man en hel del som vittnar om förr, 
inte minst det gamla golvur som hög-
ljutt markerar att klockan precis har 
slagit tio på förmiddagen. 

– Det är nog vår äldsta ägodel som fort farande 
är i bruk. Uret har överlevt två världskrig och 
väldigt många finanskriser, säger Johnny Munk, 
som är en de två direktörerna på Kommune-
Kredit där han har arbetat i snart 30 år.  

KommuneKredits långa historia gör sig på-
mind också i den dagliga verksamheten. Johnny 
Munk berättar att man nu i november förväntas 

få tillbaka den allra sista utbetalningen från 
Färöarna som varit kunder sedan 1911. När de 
blev självständiga från Danmark 1948 fick man 
under vissa villkor fortsätta att ta lån, men enligt 
en ny lag 2007 får lån endast ges till danska 
kommuner och regioner. Efter en rundvisning 
i huset och några fler anekdoter från Johnny 
träffar jag utlåningschefen Jette Moldrup och 
Jens Lundager, direktör och VD. Vårt samtal 
tar avstamp i just historien. Hur märks det 
egentligen att KommuneKredit är den i särklass 
äldsta samarbetsorganisationen för kommunal 
finansförvaltning?    

– Jag är den sjätte direktören för Kommune-
Kredit, trots att vi har funnits ända sen 1899. 
Långsiktighet och kontinuitet har präglat oss a
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och många av våra anställda har stannat kvar hos 
oss under väldigt lång tid. Men det händer samti-
digt mycket i organisationen, särskilt det senaste 
decenniet har varit väldigt händelserikt, berättar 
Jens Lundager som ogärna vill att Kommune-
Kredit ska associeras endast med sin historia.  

De händelser Jens syftar på handlar 
främst om att man efter den senaste 
finanskrisen har lyckats höja sin 
marknadsandel beträffande utlåning 

till kommunsektorn rejält. I dag står Kommune-
Kredit för nästan all utlåning till den kommunala 
sektorn i Danmark. En dominans som helt saknar 
motstycke i andra länder.  

– Det beror på flera saker. Dels blev det svårare 
att låna hos de danska bankerna efter finanskrisen, 
medan vi har kunnat fortsätta att erbjuda väldigt 
förmånliga lån. Sen beror det nog också på att vi 
har så bra relationer till våra kunder. De ser oss mer 
som kollegor än en bank, berättar Jette Moldrup. 

– Vi har också en speciell ställning i Danmark 
vilket gör att vi inte rapporterar till Finanstilsynet 
(danska motsvarigheten till Finansinspektionen) 
som banker och andra kreditinstitut gör. Istället 
lyder vi direkt under inrikesdepartementet, vilket 
gör vår rapportering lite enklare och hjälper oss 
att spara på vissa utgifter, fyller Jens Lundager i.  

Denna speciella ställning får stora kon-
sekvenser även på andra områden. För 
danskarnas systerorganisationer runtom 
i Europa, Kommuninvest inräknat, är 

den största frågan just nu de stundande EU-regler-
na om kreditinstitutens kapitaltäckning (läs mer 
på sidan 24). Men eftersom KommuneKredit inte 
räknas som ett kreditinstitut är man därför inte 
heller förpliktigade att följa regelverket som snart 
väntas läggas fram av EU-kommissionen.   

– Men vi tycker att det är förnuftiga regler så vi 
försöker ändå att efterleva dem, förtydligar Jens 
Lundager. 

KOMMUNEKREDIT
GRUNDAT: 1899
HUVUDKONTOR: Köpenhamn, 
Danmark
ANTAL MEDLEMMAR: 98 kom-
muner, fem regioner samt två 
färöiska kommuner som lämnar 
samarbetet när deras lån är 
återbetalda 2016.
ANTAL ANSTÄLLDA: 65
RATING: Standard & Poor’s: AAA 
/ A-1+ (Stable), Moody’s: Aaa / 
P-1 (Stable)

Här, på Kultorvet i centrala Köpen-
hamn, har KommuneKredit huserat 
sedan 1960-talet.

a
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Jens Lundager
 och Jette Moldrup.
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Vi byter ämne och kommer in på mål och 
visioner. Digitalisering och globaliseringen ställer 
nya krav på alla aktörer på finansmarknaden, 
men hur enkelt är det att motivera förnyelse när 
man redan har en näst intill hundraprocentig 
marknadsandel? 

– Våra mål handlar i grund och botten om 
att erbjuda så bra produkter som det bara är 
möjligt, säger Jette Moldrup och förklarar att 
det alltid finns områden att bättra sig på även 
om man är störst. 

– Vi har till exempel precis antagit en ny 
IT-strategi för att med hjälp av digitala verktyg 
kunna förbättra oss på utlåningssidan, men det 
allra viktigaste tror jag är att vi fortsätter att 
ha den goda relation som vi har i dag till våra 
kunder. Att de alltid känner att de kan ringa oss 
när de behöver råd eller finansiering och att de 
upplever oss som en viktig samarbetspartner 
för att de ska kunna driva igenom sin politik, 
fortsätter hon. 

En stor nyhet på utlåningssidan de 
senaste åren är gröna lån, något som 
Kommuninvest har satsat på och allt 
fler kommuner och regioner använder 

för att finansiera sina miljöinvesteringar. På 
andra sidan Öresund är intresset ännu inte lika 
stort som i Sverige.  

– Det är viktigt att komma ihåg att vi finansie-
rar många miljöinvesteringar redan i dag, även 
om pengarna vi lånar ut inte är öronmärkta som 
gröna lån. Men vi ser ett ökat intresse främst på 
upplåningssidan så jag tror bara att det är en 
tidsfråga innan vi också kan erbjuda gröna lån 
till våra kunder, förklarar hon.

På marknaden för upplåning är Kommun-
invest och KommuneKredit faktiskt konkurren-

ter på den internationella marknaden. Hur ser 
Jens och Jette på det? 

– Vi har ett tätt samarbete och många av våra 
anställda har goda relationer med sina respek-
tive funktioner på Kommuninvest. Jag tror inte 
de ser det som någon konkurrens eftersom vi 
har en så lång historia av samarbete. Visst är vi 
konkurrenter på upplåningsmarknaden och där 
samarbetar vi inte bortsett från några gemen-
samma roadshows för investerare, men på alla 
andra områden ser vi hellre en styrka av att vi 
kan organisera oss tillsammans och utbyta erfa-
renheter, säger Jens Lundager.

I den svenska kommunsektorn förväntas  
låneskulden dubbleras till 2024. Det är 
främst åtaganden att bygga och renovera 
nya bostäder, skolor och vårdfastigheter 

som driver på de ökade investeringsbehoven.  
I Danmark är situationen något annorlunda och 
KommuneKredit ser inte samma ökning i inves-
teringsbehov framöver. 

– Vi ser inte samma trend här, med en så 
brant ökning av investeringsbehovet. Men det 
beror också på att danska kommuner måste 
följa ett budgetavtal med den danska staten 
som styr hur stora kommunernas sammanlagda 
budgetar och upplåning får vara, säger Jette 
Moldrup. 

I grund och botten bestäms alltså storleken 
på den danska kommunsektorns sammanlagda 
investeringar i ett avtal mellan danska kom-
munförbundet och staten och de kommuner som 
överskrider sin budget riskerar sanktioner. Hur 
den danska låneskulden utvecklas i framtiden är 
alltså svårare att sia om. En sak är dock säker, 
nästan alla investeringar kommer att gå via 
KommuneKredit.   W

Det är viktigt att komma ihåg att vi finansierar 
många miljöinvesteringar redan i dag, även om 
pengarna vi lånar ut inte är öronmärkta som  
gröna lån. Men jag tror bara att det är en tids- 
fråga innan vi också kan erbjuda det.

DANSK  
EKONOMISTYRNING
Styrningen av den danska kommu-
nala ekonomin bygger på ett bud-
getavtal mellan Danmarks kom-
munförbund och staten. I avtalet 
bestäms ett tak för kommunernas 
utgifter samt ramar för beskattning 
och upplåning. Kommunförbundet 
och inrikesministeriet övervakar att 
alla kommuner följer avtalet och de 
som bryter mot det riskerar sank-
tioner. Eftersom sanktionerna är 
delvis kollektiva skapas incitament 
för alla kommuner att hjälpas åt att 
klara sina delar i avtalet. 

FÖRSTA OBLIGATIONEN
På kontoret 
finns den första 
obligationen 
från 1899 
inramad.

Jette Moldrup, utlåningschef.



Välfärdsinvesteringen

Mjölby  
kraftvärmeverk

TEXT: LINDA NYSTRÖM   
FOTO: MJÖLBY-SVARTÅDALEN ENERGI AB

För att möta behovet av ny fjärrvärme-
kapacitet i Mjölby kommun, invigdes 
i våras Mjölby kraftvärmeverk. Inves-
teringen på cirka 400 miljoner kronor 

finansierades med ett grönt lån från Kommun-
invest. Med en biobränsleeldad anläggning 
minimerar kommunen sin användning av fossila 
bränslen, samtidigt som dagens verksamhet utö-
kas med en förnybar elproduktion. 

 – Vårt kraftvärmeverk är en viktig insats för 
att skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning i 
Mjölby. Genom investeringen i kraftvärmeverket 
kan vi använda de äldre, fliseldade pannorna 
som spetspannor vid kallt väder när värmebeho-
vet är stort, förklarar Ulrika Bark Andersson som 
är miljö- och kvalitetssamordnare på Mjölby 
kommun. 

Att byta ut fossila bränslen mot förnybara 
gynnar alla. Kraftvärmeverket producerar även 
förnybar el när behovet är som störst, under den 
kallaste perioden av året. Beräkningar visar att 
elproduktionen i kraftvärmeverket kommer att 
minska koldioxidutsläppen med 18 000 ton per 
år, vilket motsvarar utsläpp från cirka 6 000 bilar 
under samma tidsperiod.

– Gröna Lån från Kommuninvest kändes 
klockrent. Eftersom vår verksamhet kräver miljö-
tillstånd från länsstyrelsen och vi redan hade 
alla handlingar klara var det väldigt enkelt att 
uppfylla kriterierna för ett grönt lån, säger Ulrika 
Bark Andersson. W
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Nya medlemmar 
med stora planer

Allt fler av Sveriges regioner blir medlemmar hos Kommuninvest. 
Två av de nyaste regionerna, både som regioner och som  

medlemmar hos Kommuninvest, är Region Kronoberg och  
Region Jämtland Härjedalen. Båda har valt att bli medlemmar för 

att kunna investera för framtiden.

På nyårsdagen 2015 bytte lands-
tingen i Jönköping, Örebro, 
Gävleborg, Östergötland, Kro-
noberg och Jämtland skepnad 
och blev regioner. Samtidigt 
fick regionerna ett något större 
ansvar än de tidigare lands-
tingen, i och med att de numera 

också har hand om regional tillväxt och planering 
av infrastruktur. Dessutom får de ytterligare upp-
gifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. 

I takt med att allt fler regioner skapas, har 
Kommuninvest fått fler sådana som medlemmar. 
En av dessa är Region Kronoberg,  där hälso- och 
sjukvård dominerar verksamheten. Bland övriga 
ansvarsområden finns, precis som för många av de 
andra regionerna, kollektivtrafik och infrastruk-
tur, kompetens- och utbildningsfrågor, miljö- och 
klimat, samhällsplanering, innovation, närings-
livsutveckling, internationella frågor, folkhälsa och 
kultur.

– Vi ansökte om medlemskap i Kommuninvest 
när vi såg över likviditetsplaneringen för de kom-
mande åren och insåg att vi skulle behöva låna 

till våra investeringar. Då vi inte har lånat sedan 
början på 1990-talet såg vi över alternativen och 
Kommun invest kändes både robust och solida-
riskt. Med ett medlemskap öppnas möjligheterna 
att kunna förbättra finansieringen av våra stora 
investeringar genom en bra fördelning mellan 
egenfinansiering och lån. Det kommer att inne-
bära att vi tillfälligt under några år kan lätta på 
den finansiella bördan och på så sätt bidra till att 
möta de ökade kraven inom Region Kronoberg, 
förklarar Simon Johannisson, finanscontroller på 
Region Kronoberg.

Kommuner, landsting och regioner står 
inför tuffa ekonomiska utmaningar 
framöver, visar höstens ekonomi rapport 
från Sveriges Kommuner och Lands-

ting, (SKL). Enligt rapporten kommer den kraftiga 
befolkningsökningen fram till 2020, med totalt 
cirka 650 000 nya svenskar, få stora påverkningar 
för skolan, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, 
socialtjänst, bostadsförsörjning, räddningstjänst, 
kulturverksamhet och tekniska verksamheter.   

–  Vi har många utmaningar. Vi har en svag eko-

Simon Johannisson, finans- 
controller på Region Kronoberg 
menar att med ett medlemskap 
öppnas möjligheterna att kunna 
förbättra regionens finansiering.

TEXT: LINDA NYSTRÖM  ILLUSTRATION: SHUTTERSTOCK

Bo Carlbark, ekonomidirektör i 
Region Jämtland Härjedalen ser 
många utmaningar för regionen 
där investeringar för framtiden är 
nödvändiga.
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nomi som vi måste komma till rätta med. Sam-
tidigt måste vi komma vidare med nödvändiga 
investeringar, ny teknik och nya byggnader. Sen 
måste vi också följa med i den digitala tekniken, 
säger Bo Carlbark, ekonomidirektör på Region 
Jämtland Härjedalen.  

Under de svenska rekordåren 1965–1974 
byggdes inte bara en miljon bostäder utan även 
skolor, daghem, äldreboenden, sjukhus och 
idrottsanläggningar. Allmännyttans bostäder och 
de kommunala lokaler som byggdes är 
i dag i stort behov av upprustning. En åldrande 
kommunal infrastruktur, i kombination med en 
kraftig befolkningsökning, inte minst i landets 
tillväxtregioner, gör att investeringsbehovet ökar. 

Region Kronoberg har ett antal stora planera-
de investeringar under den kommande femårs-
perioden.  Den långsiktiga investeringsbudgeten 
visar ett behov av att investera 3 miljarder 
kronor till och med år 2020.

– Vår investeringsplan är på 3 miljarder 
kronor, för de kommande åren är fastigheter en 
stor utgiftspost. Vi har mycket som är byggt på 
1960- och 1970-talet som behöver restaureras, 
exempelvis våra sjukhus. I investeringar ingår 
förutom fastigheter investeringar i medicintek-
nisk utrustning, IT, olika program, inventarier 
och konstnärlig utsmyckning, säger Simon 
Johannisson i Kronoberg. 

På 1600-talet skapade Axel Oxenstierna 
de länsgränser som vi i hög utsträckning 
fortfarande lever med, men sakta håller 
på att förändras. 

–  Frågan kring ombildning till regioner har 
Sveriges Kommuner och Landsting drivit en lång 
tid. I dag har vi en ojämlik situation, vi har tre 
storregioner som står för 52 procent av Sveriges 
befolkning. Den gamla uppdelningen av länen 
och landstingen är inte ändamålsenlig, dels för 
utmaningar såsom hälsa och sjukvård, men även 
för sysselsättning, förklarar Håkan Brynielsson, 
projektledare för regionfrågan på SKL. 

Han menar på att det behövs en förändring 
och att regioner står stadigare för framtidens ut-
maningar, dels de digitala men även de analoga. 

Den ekonomiska situationen förväntas bli mer 
ansträngd då skatteunderlaget inte beräknas öka 
i samma omfattning som befolknings ökningen. 

–  Vi är en liten region och där kan styrkan 
i Kommuninvest hjälpa oss. Vi som liten aktör 
saknar viss kompetens som Kommuninvest kan 
bidra med, då de har starka muskler. Vi behö-
ver bland annat satsa ytterligare på ny teknik i 
Region Jämtland Härjedalen, vi har en ojämn 
demografi med få invånare på en stor yta, förkla-
rar Bo Carlbark. 

De riktigt stora demografiska föränd-
ringarna har tidigare förväntats att 
komma efter 2020, då allt fler äldre 
påverkar kostnaderna för äldreomsorg 

och hälso- och sjukvård. Men enligt den senaste 
rapporten från SKL ser det ut som att det kan 
hända tidigare än så. 

– SKL har kongressens uppdrag att verka 
för att den regionala indelningen ändras så att 
regionerna blir större och slagkraftiga och stödja 
regionbildningsprocessen. Vi behöver samtidigt 
fortsätta att utveckla och effektivisera den egna 
verksamheten inom kommuner, landsting och 
regioner, något som underlättar när regionerna 
har möjlighet att investera i sin egen utveckling, 
avslutar Håkan Brynielsson. W

Vi har mycket som är byggt  
på 1960- och 1970-talet som  
behöver restaureras,  
exempelvis våra sjukhus. 

Sverige står inför en 
förvandling där allt 
fler landsting om-
vandlas till regioner, 
som även de blir 
medlemmar  
i Kommuninvest.  
Två av dessa är  
Region Kronoberg 
och Region  
Jämtland  
Härjedalen. 

Simon Johannisson, Region Kronoberg

Region  
Jämtland  
Härjedalen

 
Region 
Kronoberg



Nya recept för          
miljonprogrammen
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Nya recept för          
miljonprogrammen

Culture Casbah i Rosengård och Rinkebystråket,  
två stadsutvecklingsprojekt som vill höja statusen och  
bryta segregeringen i miljonprogramsområden. Med  

olika typer av bostäder, med fler butiker och service skapas  
ökad trivsel, socialt kapital och umgänge över gränserna. 

TEXT: DAVID GROSSMAN  FOTO: PETTER COHEN

Restauranger och caféer lockar  
besökare under hela dagen längs 
med Rinkebystråket i Stockholm. 
Mohammed Ashfaq är kocken på 
Alomdah Restaurang.

19Kommuninvest Dialog #4 2016



20 Kommuninvest Dialog #4 2016

Bostadsområden i gröna oaser 
med funktionella lägenheter, 
lätta att nå med kollektiva 
färdmedel för alla som pend-
lar fram och tillbaka till job-
ben i de centrala delarna av 
staden. Inga bilar mitt bland 
husen, gott om utrymme 

för barnen och ett litet centrum med den mest 
nödvändiga servicen.

För stadsplanerarna under 1960- och 1970- 
talet, åren då de så kallade miljonprograms-
bostäderna växer som svampar ur marken runt 
om i Sverige, var visionerna tydliga och också 
helt relevanta för tiden. Vad som behövdes var 
stora moderna lägenheter för en växande befolk-
ning och det till låga priser. Att dessa områden 
fyrtio år senare skulle bli sinne bilden för trist 
bomiljö och segregation föresvävade nog inte 
den tidens planerare, arkitekter och förvaltare.

–  Generellt fanns då ett tänk om att bygga 
heterogena bostadsområden med antingen 
hyreshus, bostadsrätter eller villor. Nu ser vi 
behoven av att blanda dessa former mer, och att 
ny bebyggelse ska skapa socialt kapital, alltså 
umgänge mellan människor, säger Apostolis 
Papakostas, professor i sociologi på Södertörns 
högskola. 

Han leder ett omfattande forskningsprojekt 
”Att återskapa förorten i fragmenterade land-
skap”. Syftet är att identifiera hinder och skapa 
lösningar så att sociala, politiska och ekono-
miska spänningar omvandlas till positiva krafter, 
och då inte minst i miljonprogramsområden. 

På många sätt är det förtalade miljon-
programmet bättre än sitt rykte. Fastig-
heterna är gediget byggda och kan efter 
renoveringar stå länge till. Talar man 

med folk som bor i områdena visar det sig att 
många trivs bra. I stadsdelar som Rosengård i 
Malmö och i Alby och Fittja i Botkyrka växer 
en allt starkare känsla av identitet och stolthet 
över sitt område. Kanske som en reaktion på den 
mediebild som ofta förmedlas där miljonpro-
gramsområden förknippas med utanförskap och 
kriminalitet.

– Det är väl tyvärr problem som de flesta 

tänker på när de hör Rosengård, medan vi 
som bor här har en helt annan bild, säger Terje 
Johansson, VD för kommunala MKB Fastighets 
AB i Malmö.

Det är därför som han med stor entusiasm 
talar om det nya stadsutvecklingsprojektet Cul-
ture Casbah med upp till 500 nya bostäder, 30 
lokaler för handel och inte minst ett 22  
våningar högt torn som ska bli östra Malmös 
nya landmärke. 

– Jo, visst är det spektakulärt och jag tror inte 
att de som bor i Rosengård vågar räkna med 
att det kommer bli av. Man är vana vid olika 
projekt som kan benämnas Blommanpengar, 
EU-pengar, storstadssatsningar med mera. Pengar 
som satsas men tar slut efter några år. Tids-
begränsade insatser har begränsat värde, det vi 
vill skapa är långsiktigt och kommersiellt gång-
bart, säger Terje Johansson.

Det tar faktiskt bara sju minuter att 
cykla från Rosengård in till city men 
trots det korta avståndet är det stora 
skillnader i vilka som bor i de olika 

områdena. Så är också bilden i allt fler städer 
i Sverige, en ökande segregering med socio-
ekonomisk botten. Culture Casbah är en idé om 
att bättre knyta ihop stadens invånare, med nya 
bostäder och handelsplatser som ska locka nya 
grupper att flytta in eller bara besöka Rosengård.

Fast smakar det så kostar det, en till två 
miljarder är investeringen totalt. Affärsupplägget 
är unikt i svensk stadsutveckling i den meningen 
att ett kommunalt bolag går samman med tre 
kommersiella aktörer (Balder, Heimstaden och 
Victoria Park) i ett och samma bolag. Kritik mot 
att MKB samtidigt säljer av 1 650 lägenheter till 
det nya bolaget har hörts i Malmös kommunhus.  
Men en klar majoritet i kommunfullmäktige 
godkände projektet den 24 november.

– Vi säljer inte för att få in pengar. Dessa 
lägenheter blir en del av de totalt 2 000 lägen-
heter som ska bilda förvaltningsstocken för det 
nya gemensamma bolaget där vi äger 25 procent. 
Man måste betänka att det höga tornet kostar 
mer än det förväntas värderas till och då måste 
vi dela på såväl risker som möjligheter, säger 
Terje Johansson.

Terje Johansson, VD för kommunala 
MKB Fastighets AB i Malmö.
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Ett 22 våningar högt torn med 
bostäder och kontor ska bli Culture 
Casbahs landmärke.

R inkeby i nordvästra Stockholm är på 
många sätt en systerort till Rosen-
gård i den meningen att en stor del 
av befolkningen har sina rötter i 

andra länder än Sverige. Men på andra plan helt 
olik Rosengård. Rinkeby och övriga stadsdelar 
på Järvafältet är enklaver med tämligen långa 
avstånd till Stockholms centrala delar. 

Det är också områden där först banken, sedan 
posten, apoteket och andra serviceinrättningar 
slagit igen sina verksamheter under årens lopp 
och ytterligare spätt på känslan av utanförskap 
hos de boende. Nu vill Stockholms kommun 

och fastighetsbolagen vända en negativ trend. 
400 fler bostäder, även bostadsrätter planeras 
i Rinkeby. Samtidigt pågår utveckling med ett 
polishus, nya förskolor som gör att dagens 1 800 
lokala arbetstillfällen ökar till drygt 3 000 om 
några år. 

Och som pricken över i har stadsdelen fått 
Rinkebystråket som invigdes i september i år. Ett 
levande stråk från morgon till sen kväll med  
affärer, service, restauranger och caféer.

Caroline Dahlbom är projektledare på det 
allmännyttiga bostadsbolaget Familjebostäder 
som ägs av Stockholms stad. Hon visar bilder 

Terje Johansson,. MKB Fastighets AB
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hur det såg ut innan Rinkebystråket byggdes – 
en bred genomfartsled med vallar på sidorna och 
betongbroar där de boende kunde passera över. 

– Ett stort problem med alla miljonprograms-
områden är att de byggdes som öar med dålig 
sammankoppling, det skapar ödslighet och 
otrygghet, säger Caroline Dahlbom.

Kostnaden för projektet är 249 miljoner, 
vilket är mer än vad man budgeterat 
för. Enligt Anders Emanuelsson, cen-
trumledare för Rinkebystråket har det 

tagits från egna medel i Familjebostäder. Tack 
vare att stambyten med mera redan är gjorda 
i bolagets fastigheter i Rinkeby finns ingen 
”renoveringsskuld” som tickar i bakgrunden, det 
gjorde ett beslut lättare.

– Visst blev stråket dyrt men vi räknar långsik-
tigt att det ska bli en bra affär. Vi får hyresintäkter 
men också positiva effekter i våra omkring-

Ife Dere och Mahad Muhammed tycker att 
 Rinkebystråket skapat mer trygghet i området. 

”Ett stort problem är att miljon-
programmen byggdes som öar 
utan sammankoppling”, säger
Caroline Dahlbom, projektledare 
Familjebostäder.

”Visst är stråket dyrt, men vi 
räknar långsiktigt att det ska 
vara en bra affär”, säger Anders 
Emanuelsson, centrumledare 
Familjebostäder.

Rwaida Zatara, apotekstek-
niker, är uppvuxen och bor 
kvar i Rinkeby. I dag driver 
hon ett eget företag:
– Jag har jobbat på många 
olika apotek inne i stan. 
Man fick göra allt men 
inte så hög lön. Nu såg jag 
chansen att starta eget 
apotek i mina hemtrakter. 
Med stråket är det en stor 
förändring och det blir 
roligare att bo här. 

liggande fastigheter och för hela området. Det 
leder till högre värden för fastigheterna, färre va-
kanser och så vidare, säger Anders Emanuelsson.

Innan spaden sattes i marken frågade 
Familje bostäder de boende hur de ville 
utveckla stråket.

– Vi insåg tidigt att det saknas samlings-
platser för kvinnorna. Männen tog redan plats 
i det offentliga rummet på torget och kring 
moskén. För oss blev det viktigt att skapa något 
även för kvinnor och barn, säger Caroline 
Dahlbom.

Det är därför gott om frisörer, skönhetsbuti-
ker, apotek och affärer som säljer barnkläder. 
Men inne på en av restaurangerna längs med 
stråket hittar vi den här eftermiddagen enbart 
män, som Mahad Muhammed. Han har bott 
tjugo år i Rinkeby med ett uppehåll under  
några år.

– Med stråket har Rinkeby blivit större. Det 
är fler människor som rör sig ute och det blir 
tryggare. Det behövdes verkligen. Bilden man får 
av det här området i media stämmer inte med 
verkligheten, påpekar han.

Han gillar sitt Rinkeby, men han vet inte om 
han blir kvar här den dagen han gifter sig och 
skaffar familj. W
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En lång resa  
närmar sig sitt mål 

Kommuninvest har i flera år arbetat med att stärka bolagets egna  
kapital för att kunna leva upp till de kommande EUreglerna  

om bruttosoliditetskrav. Nu kan innehållet i lagförslaget skönjas.  
Dialog tog en pratstund med Kommuninvests VD Tomas Werngren  

för att få en lägesrapport. Det blev en förhoppningsfull sådan.
TEXT: GÖRAN TIVENIUS  FOTO: SHUTTERSTOCK

an du ge oss en bakgrund 
till bruttosoliditetskravet? 

– Den som har varit 
med ett tag vet att Kom-
muninvest startade sitt 
kapitalförstärknings-
arbete redan 2009 
– efter Lehman Brot-
hers-kollapsen. För att 

undvika framtida finanskriser vill Basel, EU, och 
G20-länderna, höja kreditinstitutens kapitalbas. 
Syftet är att finansaktörerna ska säkerställa sin 
betalningsförmåga i stressade situationer. Detta är 
förstås vällovligt. Men när det gäller kommunala 
finanssamarbeten av den modellen som Kommun-
invest utgör, är det viktigt att förstå vår särart. 
Vår affärsmodell innehåller solidarisk borgen, 
kommunal självbeskattningsrätt, lågrisktagande 
och avsaknad av enskilda vinstintressen. Betraktas 
vi trots detta som en traditionell bank och därmed 
får identiska kapitaltäckningsregler, så skulle vi få 
kraftigt överdimensionerade krav. Krav som skulle 
låsa pengar som annars skulle användas till att 
säkra och utveckla välfärdsinvesteringar. 

Vår grundhållning i dialogen med besluts-
fattarna kom att bli att kommunala finanssam-
arbeten ska bejakas och inte motarbetas. Här 
jämförde vi oss med enskild kommun som ger ut 
en obligation på marknaden och när Kommun-
invest gör samma sak. Den enskilda kommunen 
skulle inte behöva ha de kapitaltäckningskrav som 
Kommuninvest skulle få. Detta resonemang tror 
jag att många beslutsfattare förstår.

Innan finanskrisen 2008 hade Kommuninvest 
i många år en bruttosoliditet på ungefär 0,3 
procent. När vi fick klart för oss att ett brutto-
soliditetskrav skulle införas, började vi omedelbart 
arbetet för att motsvara den nivå som vi bedömde 
vara rimlig kopplad till vår affärsmodell. Och den 
blev 1,5 procent.

Nu lutar det åt att det politiska beslutet i EU 
blir ett minimikrav på en bruttosoliditetsnivå på 
3 procent, men institut med samma karaktär som 
Kommuninvest kommer i beräkningen att få göra 
avdrag för sin utlåning.
Hur reagerade medlemmarna på uppmaningen att 
genom extra insatser skjuta till pengar för att bygga 
upp det egna kapitalet?

VAD ÄR  
BRUTTOSOLIDITET?
 
Kapitalkravsmåttet anger hur stort 
det egna kapitalet är i förhållande 
till bankens totala tillgångar och 
åtaganden utanför balansräk-
ningen.

Källa: Finansinspektionen

KRAVET PÅ BRUTTOSOLIDITET
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a

– Över förväntan. Det stöd som vi har fått av 
våra medlemmar har varit väldigt starkt och det 
har varit oerhört viktigt att visa upp för vår om-
värld att vi kan hantera de krav som ställs på oss. 
Varför har det varit så viktigt?
– Det har inneburit att vi har kunnat sända 
tydliga signaler till marknaden att vi är en på-
litlig aktör. Kreditvärderingsinstituten har varit 
mycket positiva till hur vi har kunnat öka vårt 
eget kapital på egen hand och i sina rapporter 
redovisat det som en styrka. Det påverkar i sin 
tur våra upplåningskostnader, så att vi kan låna 
upp pengar billigt även framöver.
Så hur ser då förslaget om bruttosoliditet ut? 
– Först vill jag säga att hela tiden har vi skjutit 
mot ett rörligt mål. Det har varit tal om att kre-
ditinstitut som Kommuninvest ska ha allt ifrån 
0 till 10 procent i bruttosoliditet för att klara de 
nya reglerna, men även om vi överhuvudtaget 
ska omfattas av lagstiftningen. Nu ser det dock 
ut som att pendeln har stannat. 
Och var har pendeln stannat när det gäller Kommun-
invest? 
– Om vi har tolkat EU-kommissionen rätt när det 
gäller affärsmodeller som Kommuninvests, så 
kommer vissa minimikrav att finnas. Därutöver 
är det inte längre lagstiftningen som kommer att 
ställa kraven på hur mycket eget kapital Kom-

muninvest ska ha. I stället handlar det om vår 
egen syn på hur mycket kapital som behövs för 
att bedriva en hållbar verksamhet. Detta är EU-
kommissionens förslag som sedan ska processas 
i ministerrådet och EU-parlamentet. Det är ett 
förlopp som tar minst ett år och det är viktigt 
att vara medveten om att mycket kan hända på 
vägen under en sådan process
Vad får ändringarna i lagförslaget för konsekvenser?
– Troligtvis kommer vi att få räkna bort den utlå-
ning vi har mot den kommunala sektorn. Den 
balansomslutning som vi ska ställa mot det egna 
kapitalet blir därför avsevärt mindre, vilket gör 
att vi relativt enkelt klarar en bruttosoliditets-
nivå på 3 procent, säger Tomas Werngren.

Detta synsätt innebär att lagstiftarna 
placerar frågan där den hör hemma. 
Och då handlar allt om hur stort det 
egna kapitalet ska vara i relation till 

den affärsverksamhet vi bedriver.
  Jag är väldigt positiv till en sådan lösning 

eftersom det sätter oss i ett helt annat läge när 
vi beräknar vår bruttosoliditet, fortsätter Tomas 
Werngren.
Hur tror du att medlemmarna ställer sig till eventuella 
ytterligare tillskott från medlemmarna?
– Jag tror att vi först och främst måste följa 

3 % 
Nivån på det förväntade  

minimikravet från EU om brutto-
soliditet. Institut som Kommun-
invest kommer dock troligtvis få 

göra avdrag för sin utlåning.

EU-kommissionen lämnar nu ett 
förslag om det nya regelverket. 
Därefter väntar en process i 
ministerrådet och EU-parlamentet.
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Tomas Werngren, VD på Kommun-
invest, är positiv men betonar att 
lagförslaget ännu inte är definitivt.

processen i EU och avvakta det slutliga förslaget. 
I det fall vi får en lösning som ligger i linje med 
de indikationer vi har fått , öppnar det för kon-
struktiva samtal med medlemmarna om nivån 
på verksamhetens egna kapital, eftersom den nya 
situationen ger oss själva ansvaret för att ha en 
tillräcklig kapitaltäckning. Beroende på situation 
kan det över tid leda till både minskning och 
ökning. Under alla förhållanden kommer vi att 
försäkra oss om en god beredskap och en till-
räcklig kapitaltäckning, säger Tomas Werngren 
och fortsätter:

Med ett stabilt eget kapital som grund 
ser jag också en möjlighet att fram-
över variera insatsen något bero-
ende på medlemmens lånebehov 

och intresse. Och en sådan möjlighet ska förstås 
medlemmarna bestämma om själva.
Hur ser tidshorisonten ut?

– Ambitionen i EU har varit att införa ett 
brutto soliditetskrav den 1 jan 2018. Det är allde-
les för tidigt för att bedöma om de kan hålla 
tidsplanen eller om det blir förseningar i EU:s 
processer. Vi kommer naturligtvis att bevaka och 
följa processen noggrant. 
Hur påverkas planerna på det nya förlagslånet som är 
tänkt att antas på stämman?

– Eftersom det formella beslutet om bruttosoli-
ditet inte kommer att avgöras av EU förrän långt 
efter Kommuninvests stämma våren 2017, är 
det inte säkert att vi behöver ta ett beslut om ett 
större förlagslån vid detta tillfälle. I stället är det 
möjligt att medlemmarna väljer att avvakta med 
ett eventuellt beslut till stämman 2018.
Vilka insatser har gjorts för att kommunicera 
Kommun invests ståndpunkt när det gäller brutto-
soliditetskravet?
– Vi har träffat ett flertal företrädare inom olika 
nivåer på Finansdepartementet och fört diskus-
sioner om den kommande regleringen. 

Vi har också haft en kontinuerlig dialog med 
Finansinspektionen och EU-kommissionen där 

vi har tagit fram underlag för att stödja deras 
arbete.

Sedan är det naturligtvis betydelsefullt att få 
en förståelse för hur samverkansformer som 
Kommuninvest fungerar hos nyckelpersoner 
inom olika organisationer. Även om man ibland 
tycker att EU är en koloss, så har vi fått en bra 
kontakt med de personer som är experter inom 
just bruttosoliditet.
Har det funnits en förståelse hos lagstiftarna att ni 
bör särbehandlas från bankerna?
– Jag tycker att vi har nått fram till rätt personer 
och fått en förståelse för att vår affärsmodell 
skiljer sig på flera sätt jämfört med andra kredit-
institut. 
Lagförslaget ska nu processas i ministerrådet och 
EU-parlamentet. Upplever du att det finns något 
motstånd där?
– Vi kommer att ha en lång period framför 
oss med omfattande förhandlingar där både 
Rådet och EU-parlamentet kommer att vara 
involverade. För oss blir det naturligtvis bety-
delsefullt att följa förhandlingarna och se hur 
olika medlemsstater ställer sig till förslaget och 
positionerar sig. Det är också möjligt att saker 
kan ändras under resans gång. En medlemsstat 
som exempelvis Belgien, vet jag har uttryckt 
tveksamheter till att bedriva finansverksamhe-
ter inom den kommunala sektorn. I fallet med 
Belgien beror det säkert på att de fick betala 
ett ganska högt pris när storbanken – och den 
då privata aktören – Dexia föll under förra fi-
nanskrisen. De hade stor utlåning till kommun-
sektorn, men det är viktigt att komma ihåg att 
det var det egna finansiella slarvet som knäckte 
Dexia och ingenting annat.
Betyder detta att påverkansarbetet är klart nu?  
– Vi kommer fortsätta med att följa och bevaka 
processen i EU noggrant och se hur olika med-
lemsstater ställer sig till förslaget under resans 
gång och vi kommer även att fortsätta vår dialog 
med påverkare och beslutsfattare i och utanför 
Sverige. W

Även om man ibland tycker att EU är en koloss,  
så har vi fått en bra kontakt med de personer  
som är experter inom just bruttosoliditet.
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The European Association  
of Public Banks (EAPB), repre-
senterar över 30 medlems-
organisationer från 17 
europeiska länder. Uppgiften 
är att företräda medlem-
marna i kommunikationen 
med EU:s institutioner och 

påverka beslutsfattarna i viktiga frågor. Den 
lilla organisationen leds av generalsekreteraren 
Marcel Roy, som har i uppdrag att koordinera 
alla medlemmars viljor till en gemensam röst. 

– Våra medlemmar kan delas in i kredit-
institut som Kommuninvest och mer klassiska 
utvecklingsbanker som vänder sig till företag 
eller andra slutkunder. Det som förenar dem är 
att det finns en offentlig aktör som ägare på ett 
eller annat sätt, berättar Marcel Roy.

Det nya regelverket om bruttosoliditet  
har varit den allra viktigaste frågan 
under de senaste åren. EAPB har varit 
en av de aktörer som tydligast har 

försökt berätta för tjänstemän och besluts-
fattare vilka oavsiktliga konsekvenser ett 
regelverk skulle få som drar alla kreditinstitut 
över en och samma kam utan att ta hänsyn till 
risknivå. 

– Tidigt såg vi problem för de medlemmar vi 
representerar när regelfrågan dök upp och har sen 
dess fört vår gemensamma talan i den här frågan. 
Nu verkar betänkandet snart vara färdigt och 
vi är positiva till hur det ser ut i dagsläget, säger 
Marcel Roy, som dock påminner om att processen 
med den nya lagstiftningen fortfarande pågår.

Hur är det då att hålla ihop ett sam-
arbete där många medlemmar har 
olika förutsättningar och affärsmo-
deller? Medlemmarnas affärsmo-

deller är ofta vitt skilda och de lyder under 
nationella regelverk som ser olika ut i medlems-
länderna. 

– Men på det stora hela finns det fortfarande 
mycket vi har gemensamt, så vi kan alltid jobba 
utifrån det, förklarar Marcel Roy.  

Vi avslutar med att prata om framtiden. Vad 
finns det för stora frågor runt hörnet nu när vi 
snart ser slutet på bruttosoliditetsfrågan?

– Frågan om bruttosoliditet är ju inte helt 
avgjord ännu så det är fortfarande den vikti-
gaste för oss. Sen finns det andra regelverks-
frågor som ligger högt upp på dagordningen, 
exempelvis om den nyinrättade gemensamma 
resolutions fonden som trädde i kraft tidigare i 
år, berättar Marcel Roy. W

Samtidigt i Bryssel
I en politisk verklighet där allt fler beslut tas på EUnivå blir det  

desto viktigare att ha en aktiv närvaro i Bryssel. Via en  
samarbetsorganisation företräds Kommuninvest och  

systerorganisationerna med en samlad röst  
i kommunikationen med EU:s institutioner. 

TEXT: JONAS LANNERING 

Marcel Roy, generalsekreterare 
för EAPB, såg tidigt att det nya 
regelverket skulle få oavsiktliga 
konsekvenser.

Kommuninvests finanskommitté 
på besök hos EAPB tidigare under 
hösten.
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Kommuninvest ska  
vara konkurrenskraftigt  

för alla medlemmar
Kommuninvest verkar med det övergripande målet att skapa 

största möjliga nytta för alla sina medlemmar. I dag är nästan hela 
kommunsektorn medlemmar och det finns stora skillnader

 i medlemmarnas storlek och finansieringssituation. 
Det sistnämnda medför också vissa skillnader i utlåningsvillkoren 

utifrån marknadssynpunkt och kostnader från olika lån. 
Maria Viimne, vice VD på Kommuninvest, förklarar.

Låt oss först göra en liten 
till bakablick i historien. 
Kommun invest grundades av 
tio kommuner i Örebro län 
som tillsammans med lands-
tinget beslutade sig för att 
samarbeta på kreditmarknaden 
för att få både billigare lån och 

en pålitlig tillgång till kapital. Sagt och gjort. Re-
dan från starten visade det sig att med en ökad 
volym blev villkoren avsevärt bättre. Och det 
visade sig att Kommuninvest kunde ge lån även 
under perioder av stor finansiell oro. 

Grunden för – och styrkan i – det kommunala 
finanssamarbetet är medlemmarnas lika värde, 
vilket bland annat manifesteras i principen en 

medlem = en röst samt i det solidariska borgens-
åtagandet. 

Kommuninvests samlade kunderbjudande är 
riktat till samtliga medlemmar, och är förstås 
valfritt att utnyttja. Exempel på innehåll utöver 
utlåning är kompetens i finansieringsfrågor, 
webb aserade skuld- och tillgångsförvaltnings-
tjänster, rapporter, utbildning, seminarier, vecko-
brev och tidningen Dialog. 

Naturligtvis är påverkansmöjligheten 
via medlemssamråd och förenings-
stämma viktiga demokratiska inslag 
som vänder sig till alla medlemmar på 

lika villkor.
– Tillsammans skapar vi bättre lånevillkor 

TEXT: GÖRAN TIVENIUS

Maria Viimne, vice VD på Kommun-
invest, redogör för varför det kan 
skilja i utlåningsvillkor mellan olika 
medlemmar.
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än var och en kan åstadkomma på egen hand. 
De volymfördelar som skapas genom samarbe-
tet kommer alla tillgodo. Detta resonemang är 
kärnan i det kommunala finanssamarbetet, säger 
Maria Viimne. 

– I dag är majoriteten av kommunsektorn 
medlemmar, vilket innebär att det är stora 
skillnader i storlek och finansieringsbehov. Om 
man tar en liten kommun och jämför med en 
riktigt stor kommun, så har den senare helt andra 
finansiella förutsättningar i kraft av sin storlek. 
Detta innebär att de stora till och från kan hitta 
billiga och kostnadseffektiva lån på fler ställen än 
hos oss. Denna verklighet gör att vi i vissa lägen 
riskerar att den stora medlemmen väljer en annan 
lån givare än den verksamhet man själv äger. Detta 
gör att Kommuninvest erbjuder vissa skillnader 
i utlåningsvillkoren i form av ett antal färre bas-
punkter, säger Maria Viimne.

Resultatet blir ofta att Kommuninvests låneer-
bjudande kan möta ett konkurrerande alternativ.

– Effekten blir att lånet läggs hos Kommun-
invest och bidrar till ökad total låne volym och 
frekvens, vilket förstås är viktigt på en marknad 
där storskalighet är avgörande för de villkor 
man får vid upplåning. Och detta innebär att vi 
sammantaget kan erhålla bättre utlåningsvillkor 
för alla medlemmar, både små och stora. Så länge 
den mindre kommunen hos Kommuninvest får 
bättre förutsättningar för lån än någon annan-
stans, vinner alla på en prisdifferentiering.

Detta resonemang har också sitt stöd i det 
ägardirektiv som bestäms av medlem-
marna på den årliga föreningsstämman.

” Utgångspunkten är att bolaget vid 
varje tidpunkt skall erbjuda kunderna lån till 
likvärdiga villkor, dock får prissättningen differen-
tieras när så är motiverat ur marknadssynpunkt, 
medlemmens bidrag till föreningens kapitalisering, 
avser utlåning för ”gröna” ändamål eller beror på 
skillnader i bolagets kostnader för olika lån.” W

SÅ BESTÄMS  
RÄNTEVILLKOREN
 
Kommuninvests räntevillkor 
bestäms utifrån parametrar som 
upplåningskostnad, förvaltnings-
kostnad, resolutionsavgift, kostnad 
för likviditetsreserv samt behovet 
att uppnå ägarens krav på eko-
nomiskt resultat för den samlade 
verksamheten. Hänsyn tas även till 
låntagarens finansiella utmaningar 
och hur låntagaren förhåller sig 
till dessa och i vilken omfattning 
åtgärder vidtas.

Från norr till söder – Kommuninvests 
medlemmar är både stora och små 
och med olika förutsättningar.
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På gång

Medlemssamråd 2017
Mellan den 10 januari och 2 februari genomförs 
Kommuninvests medlemssamråd. De är ett forum 
för information, inspiration och samtal i ägar-
kretsen. Inbjudna att delta är förtroendevalda och 
nyckel tjänstemän i Kommun invests medlemskom-
muner och medlemsregioner/medlemslandsting.

Vi ser gärna att representanter både från majori-
tet och opposition deltar. Varmt välkommen!
 
Program
11.45 Registrering 
12.00 Lunch
13.00  Samråd 
16.00 Slut för dagen
 
Anmäl dig redan i dag på  
www.kommuninvest.se/samrad

Kalix
10 januari 
Förvaltningshuset
Nygatan 4

Arlanda
25 januari  
Radisson Blu Sky City 
Arlanda Flygplats,  
Pelargången 1 

Stockholm
1 februari
Scandic Continental 
Vasagatan 22

Karlskrona
1 februari
Scandic Karlskrona 
Skeppsgossegatan 2

Jönköping
19 januari
Rådhuset
Rådhusparken 1

Halmstad
10 januari 

Halmstad arena 
Växjövägen 11

Göteborg
Rådhuset

Gustav Adolfs Torg 1

Strömstad
12 januari 

Laholmen hotell
Laholmen

Mariestad
18 januari 
Stadshuset
Kyrkogatan 2

Malmö
2 februari 

Radisson Blu Hotel 
Östergatan 10

Östersund
12 januari 
Hotel Clarion
Kyrkgatan 12

Arvika
17 januari 
Scandic Arvika
Torggatan 9

Västervik
2 februari 
Kommunhuset 
Fabriksgatan 21

Falun
31 januari 
Kulturhuset tio14 
Myntgatan 10

Örebro
25 januari 
Scandic Grand Hotel
Fabriksgatan 21-23

Umeå
11 januari 
P5 Väven
Storgatan 46A

Västerås
24 januari 
Aros Congress 
Center 
Munkgatan 7

Mjölby
26 januari 
Mjölby kommuns stadshus 
Burensköldsvägen 11 



5 frågor till en förnyare

Frida Stålhandske är hemvändaren som vill få unga 
Åmålbor att stanna i kommunen. Med Åmål kommun 
och Fryshuset i ryggen startades Young Innovation 
Hub till följd av en dialogprocess med medborgare 
kring vad som saknades i kommunen. Svaret bland 
många unga var att det fanns för lite att göra. 

Vad är Young Innovation Hub?
– Hubben som vi kallar den, är en kombinerad arbetsplats 
och samlingsplats för unga, en plats där de kan få utlopp för 
sina idéer, projekt och företag. 

Hur fungerar hubben? 
– Jag är verksamhetsledare och anställd av Åmål kommun 
för att coacha unga. Vi har en fokusgrupp i åldrarna 18–30 
och en styrgrupp med tjänstemän där även näringslivet är 
representerat. Vi vill skapa en synergieffekt där ungdomarna 
ska kunna ta del av varandras erfarenheter, nätverk och 
lärdomar. 

Hur har projektet tagits emot? 
– Positivt! Utöver kommunen har vi hjälpsamma lokala 
samarbetspartners men vi kan och vill så klart bredda 
nätverket. Fryshuset och Young Innovation Hub har redan 
spridit idén till andra kommuner.

Varför behövs Young Innovation Hub och hur gynnar den Åmål? 
– Vi är relativt ensamma och var först ut med detta tänk i 
Dalsland. Det är tyvärr många unga som lämnar kommunen 
och därför är det viktigt att satsa på dem som vill stanna 
kvar. Vi har bra samarbete med Arbetsförmedlingen där 
ungdomar kan vara här en period med stöd, istället för att 
inte göra någonting. 

Varför är det viktigt att fokusera på den här frågan?  
– Folk kommer inte sluta flytta härifrån, men det krävs en 
attitydförändring för att unga ska förstå att de har lika 
mycket möjligheter här som någon annanstans. W

”Samma möjligheter 
här som någon  

annanstans”
TEXT: LINDA NYSTRÖM FOTO: LISA GUSTAFSSON
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Vi ses på stämman!
Torsdagen den 20 april 2017

Stockholm Waterfront Congress Centre 
 

I vår är det återigen dags för Kommuninvests föreningsstämma. 
Boka in datumet redan nu. 

Mer information kommer framöver.

www.kommuninvest.se/stamma


