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Medlemsutveckling Kapitalutveckling

Utlåningsutveckling Resultat

Linköping

Mölndal

Region Jämtland Härjedalen

Partille kommun

Sollentuna kommun

Region Kronoberg

Kävlinge kommun

Västerbottens läns landsting

288

Kapital ökade genom:
• Nya medlemmar

• Årliga insatser

• Särskilda insatser
+887
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Kundgruppen

Theresia Ferm Ann Sörman

Daniel Nykvist Johan Olander

Ulf SelinderSofia Frändberg

Björn Söderlundh

Nedim Murtic

Team 1
Mindre kommuner 

(upp till ca 18 000 invånare)

Team 2
Medelstora kommuner 

(ca 18 000 – 70 000 invånare)

Team 3
Större kommuner samt 

landsting/regioner 

Emil Mobäck

Jakob Holm

Kundgruppschef

Kundsupport

Theodora Batan
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Kommuninvest är ett verktyg – mer än lån

Analys
Investerar-
relationer

Kommun-
analys

KI Finans
Forskning 

och 
utbildning
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Verktyg
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Prisstrategi

• Utredning kring bolagets 

prisstrategi pågår

• Resultat av denna utredning 

kommer att diskuteras på  

medlemssamråden i januari och 

februari 2018

• 2017: justering kopplat till volym, 

förfallodagar och grönt



8

Hur går det med kapitaliseringen?

• Regelverksfrågan om kraven på bruttosoliditet (”leverage ratio”) är inte 

avgjord inom EU. 

• Eu har en ambition att ta ställning i sakfrågorna under hösten 2017 med 

ett sannolikt ikraftträdande 1 januari 2019. 

• Kommuninvest har en god förhoppning om att definitionen av vad vi är för 

verksamhet (”public development credit institution”) och bruttosoliditeten 

kommer att gå i den riktning vi önskar, dvs. att vi fortsätter att arbeta med 

den av föreningen bestämda nivån för bruttosoliditet,1,5 procent. 

• Givet det så har Kommuninvest kapitaliserats tillräckligt. 

• Vår förhoppning är att vi ska kunna lämna mer definitiva besked till 

medlemmarna i samband med 2018 års medlemssamråd och 

föreningsstämma
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Resolutionsavgift

• Beräknas vid årsskiftet och beror på storleken på bolagets 

likviditetsreserv

• Likviditetsreservens storlek påverkas i sin tur av prognoser för 

omsättningar av lån samt nyutlåning

• Minskad osäkerhet i prognosen ger möjlighet att minimera 

likviditetsreserven – här kan ni hjälpa oss! 

• Lån som avtalas före årsskiftet men inte betalas ut förrän efter

årsskiftet slår direkt mot resolutionsavgiften – kan komma att ge 

ett prispåslag



10

Resolutionsavgift

Hur kan ni påverka?

• Undvik att avtala lån i december 

med start i januari.

• Undvik låneförfall runt årsskiftet.

Vad vill vi veta?

• Nyupplåning mellan november-

januari.

• Amorteringar mellan november-

januari.

? !



Riskvärdesmodellen och 

kommunernas finansiella utveckling 
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Riskvärdesmodell

Tren
d

Befolkningsutveckling Nettokostnad Resultat/omsättning

Soliditet inkl. pensionsåtaganden Skatteunderlag Nettokoncernskuld

Sn
itt.

Total kommunalskatt Resultat före exo poster Låneskulder/omsättning

Belåningsgrad Låneskulder
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Utveckling riskvärde
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Befolkningsutveckling
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Resultatutveckling
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Skuldsättning
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Utveckling nettokoncernskuld
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Pensionsskuldens utveckling
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Balansräkning 2011
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Balansräkning 2016
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Fördelning materiella tillgångar



Fördelning materiella tillgångar

22



Ägardirektiv

• Kapacitet

- ”Sträva efter 15%”

- ”Sträva efter 10%”

- Soliditet minst 45%

- Bör överstiga 15%

• Lönsamhet

- 4% direktavkastning på 

marknadsvärde

- 7,5% avkastning eget kapital

- 10% avkastning eget kapital

- ”Kostnaderna täcks genom 

intäkter”
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Iakttagelser ägardirektiv

• Tydlighet

• Affärsmässighet

- Krav från ägaren – marknadsvärdering

• Övriga bolag som t.ex. drivs utifrån självkostnadsprincip!

- Finansiell styrning

- Skuldsättning



Den kommunala låneskulden 

och dess förvaltning
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Arbetsområden – Forskning och utbildning

Låneskulds-

rapporten
KI Finans-

databasen

Akademiska 

kontakter
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4000

Grundskolor

Stora tillgångsvärden i kommunsektorn

325

badhus

1350

Gymnasie-

skolor

Kontor, 

idrottshallar, 

grupp- och 

äldreboenden

7000

Förskolor

820 000 

lägenheter

Över 100 

energibolag

300 000 

hektar skog
160 000 km  

VA-ledningar

80 

sjukhus
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Stora behov framöver
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Ökade investeringsvolymer

• Investeringsvolymerna har ökat med cirka 

50 mdkr sedan 2010. 

• Ökningstakten är cirka 7 procent per år

• Ökningen sker både i den skatte- och 

intäktsfinansierade sektorerna
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Vad investeras det i?
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Finansiering

SJÄLVFINANSIERING

LÅN

OPS

Självfinansiering

Lån

Försäljningar

OPS

Hyra
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Ökad låneskuld
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Kommunernas utmaningar

Kompetens

Verksamhets-

kostnader
Finansiering
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Risker

Ökad skuldsättning ger en ökad räntekänslighet 

Felinvesteringar och nedskrivningar 

Refinansieringsrisk och förfallostrukturer 
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Finansiering
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Kapital och räntebindning
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Sjunkande genomsnittsränta
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Kapital- och räntebindning

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8

R
ä

n
te

b
in

d
n

in
g

Kapitalbindning



39

Räntebindning och ränta
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Optimal skuldportfölj

Optimal skuldportfölj

Marknadsdata

Finanspolicy

Skuldportfölj



KI Finans utvecklas
Från skuld till tillgång och likviditet
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KI Finans

Cirka…

- 200 kommuner/landsting använder tjänsten

- 1 600 enheter (kommuner, landsting, företag, stiftelser…)

- 1 614 enskilda användare

- 360 miljarder kr i lån (5 000 affärer)*

- 160 miljarder kr i derivat (1 800 affärer) 

* Exklusive Kommuninvestlån för kunder med KI Finans Bas
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KI Finans – nytt under 2017

KI Finans Tillgång

- Verktyg för att hantera finansiella tillgångar, analysera avkastning och 

risk, samt ta ut rapporter och bokföringsunderlag

Löpande förbättringar under året

- Förbättrad användning av simulerade affärer i analys och 

standardrapport

- Enklare och tydligare dokumentflik

- Nya och vidareutvecklade produkter

- Ny rapporttyp, förbättrade grupperings- och sorteringsfunktioner, nya 

indikatorer
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Pågående utveckling i KI Finans

Ny design med ”appar” istället för flikar (höst 2017)
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Pågående utveckling i KI Finans

Likviditets- och investeringsplanering (januari 2018)

• Likviditetsplanering för koncernen och/eller varje enhet för sig

• Investeringsprognoser avseende finansieringsbehovet

• Kopplingar till bankkonton och reskontra

• Inkluderas from januari 2018 i KI Finans fullversion 

Kundstorlek (Extern låneskuld) Nuvarande pris KI Finans Skuld
Nytt pris Skuld + Likviditet & 

Investeringar
Prisökning (kr)

upp till 0,75 mdkr 12 000 14 000 2 000

0,75 - 1 mdkr 18 000 21 000 3 000

1 - 2 mdkr 24 000 29 000 5 000

2 - 4 mdkr 42 000 51 000 9 000

4 - 6 mdkr 60 000 73 000 13 000

över 6 mdkr 90 000 115 000 25 000

http://lim-prototype.financeactive.com/


Grön finansiering 
– en global och lokal ödesfråga?
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1) Global average temperatures at well below 2 °C above pre-

industrial levels, striving for 1.5 °C

2) Increase ability to adapt to the adverse impacts of climate 

change, foster climate resilience and low greenhouse gas emissions 

development, in manner that does not threaten food production 

3) Make finance flows consistent with a pathway towards low 

greenhouse gas emissions and climate-resilient development
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16 av de hittills 17 varmaste åren

har inträffat sedan 2001
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Principles for Responsible Investment
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Gröna obligationsmarknaden
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Åtta projektkategorier
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Gröna lån – utvecklingen hittills
• Start juni 2015 med första gröna lån till Eskilstuna (165 mnkr)

• 6 procent av utlåningen är nu grön – mål om 15-20%

• 10 procent av långfristig upplåning under 2016 var i form av gröna obligationer.

• Kommuninvest största svenska emittent av gröna obligationer
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~80 kommuner och landsting/regioner 

har valt Gröna lån



56

Kundnytta – Gröna lån

• Tillgång till grön finansiering och gröna investerare, 

utan behov av eget ramverk, administration, 

marknadsföring och rapportering.

• Integrerar finansierings- och miljöfrågor på ett tydligt 

sätt, ökar ömsesidig förståelse och kan driva på 

utveckling. Ökar fokus på miljöfrågan/skapar 

engagemang.

• Kan fungera som katalysator för att ge fler goda  

miljöprojekt och öka ambitionerna.

Förbättringar 2016/2017

• Grönt systemstöd – enklare återrapportering

• Lägre pris vid löptider >3 år
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Mycket av vårt hållbarhetsarbete sker i det 

tysta, men här får vi en utomstående 

bedömare som kan intyga att vi bygger 

hållbart. 

Vi vill inspirera andra genom vårt 

hållbarhetsarbete och därför är det viktigt att 

andra får upp ögonen för det vi gör. 

”

”
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Uppmärksamhet i omvärlden
• Capital Finance International: Best Green Bond Issuer Europe 2016

• Nominerad till Örebro kommuns miljöpris

• 1-2 presentationer per månad om kommunsektorns miljösatsningar & gröna finansieringsval, 

inklusive presentation för indisk industridelegation och två statliga utredningar.

• Deltar som expert i Regeringens utredning om Gröna obligationer

• Lyfts fram som globalt föredöme i första jämförande rapport om effektrapportering för gröna

obligationer*

• HSBC: Kommuninvest är den kommunala/regionala aktör som emitterat störst volym gröna 

obligationer i världen

* Climate Bonds Initiative: Post-Issuance Reporting in the Green Bond Market, June 2017 
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Hållbar kapitalmarknad

Parisavtalet, art. 2

i) 1,5-2° C

ii) Anpassning

NDCs (EU mar-15)

* 40% mindre utsläpp t. 

2030 (fr 1990-nivå) * 

Sektorer angivna

Nationellt 

prioriterade 

investeringar / 

projektkategorier

Investeringsprojekt

(projektägare)

• Byggnader

• Energiproduktion

• Transportsystem

• Industriproduktion

• Vatten/avfall

• etc
Grön finansiering / 

Gröna lån

Gröna obligationer

Gröna investerare
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Parisavtalet, art. 2

i) 1,5-2° C

ii) Anpassning

Parisavtalet, art. 2

iii) Hållbar 

finansiering

NDCs (EU mar-15)

* 40% mindre utsläpp 

t. 2030 (fr 1990-nivå) 

* Sektorer angivna

Nationellt 

prioriterade 

investeringar / 

projektkategorier

Investeringsprojekt

(projektägare)

• Byggnader

• Energiproduktion

• Transportsystem

• Industriproduktion

• Vatten/avfall

• etc
Grön finansiering 

Gröna obligationer

Hållbar kapitalmarknad

Gröna investerare
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Försäljning av samhällsfastigheter 

i kommunal regi
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Andra finansieringsalternativ 

SJÄLVFINANSIERING

OPS

Självfinansiering

Lån

Försäljningar

OPS

Hyra

70 %

20 %
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Fördelar

• Håller tillbaka tillväxten av 

balansräkningen

• Snabbare och flexiblare

• Mer kostnadseffektivt

Nackdelar

• Politiskt känslig fråga

• Lokalkostnaderna 

behöver ändå bäras via 

resultaträkningen

• Kräver hög 

beställarkompetens
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Några ord om försäljningar

• Inget omfattande fenomen

- Ett mindre antal kommuner står för merparten av 

alla försäljningar

- Försäljningarnas storlek är överskattade

• Bostadsförsäljningar driver 

försäljningsvolymen

- 5 000 - 10 000 lägenheter per år



Frågor som diskuterades

under gruppaktivitet
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Försäljning av samhällsfastigheter i kommunal regi

1. Vad tror du om utvecklingen framåt gällande 

försäljning av samhällsfastigheter och bostäder?

2. Hur ser du på era tillgångar? 

- Syftet att äga

- Fastighetsstrategi

3. Vad finns det för fördelar och nackdelar med att äga 

eller hyra sitt fastighetsbestånd? 


