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som farbror Melker i Vi på Saltkråkan sa.  
Precis så känns det under några  sommar-
veckor. Många är på semester och laddar 
batterierna för att ha kraft när hjulen bör-
jar rulla igen. Under dessa veckor finns 
det tid till reflektion och eftertanke.

Både positiva och negativa infallsvinklar 
får tid att mogna, korsbefruktade av sam-
tal, kultur och tid att läsa. Något som jag 
tror är viktigt för att få kvalite i besluts-
fattande. För Kommuninvest har vintern 
och våren varit framgångsrik. Vi har lyck-
ats med de diskussioner som kommer att 
leda fram till en stärkt ställning som 
Kommungäld. Processen med det egna 
kapitalet går bra och vi har redan hela 
beloppet tecknat och dessutom har många 
medlemmar övertecknat för att markera 
sitt stöd och samtidigt göra en bra affär. 
I skrivande stund är det bara en handfull 
kommuner som inte har bestämt sig. Jag 
vet att det är många både politiker och 
kommunala tjänstemän som gjort ett jät-
tejobb för att förankra kapitaliseringen 
av Kommuninvest. Något jag är mycket 
glad över. Jag vill rikta ett tack till er alla 
för att processen har gått så smidigt.

Den andra stora satsningen för Kom-
muninvest är att etablera en svensk kom-
munobligation i den inhemska kapital-
marknaden. Att etablera Kommuninvest 
som Kommungäld på den svenska mark-
naden kommer att vara en viktig markör 
och kommer att på sikt ge både stabil 
tillgång till upplåning och bättre priser. 
Ett viktigt ställningstagande kom från 
Finansinspektionen före sommaren, som 
ur ett finanslegalt perspektiv har jäm-
ställt svenska statsobligationer med 
svenska kommunobligationer. Fördel 
Kommuninvest med andra ord. För ban-
ker och pensionsförvaltare kommer det 
att innebära en ny tillgångsklass vid si-
dan av stats- och bostadsobligationer. 
Något som i dagens turbulenta kapital-
marknad är eftertraktat. 

Att bägge ratinginstituten dessutom både 
har konfirmerat vår AAA/Aaa-rating och 
dessutom lyfter fram vårt agerande under  
finanskrisen, gör ju inte saken sämre. Vi 
kommer att börja emittera obligationer 
efter valet i höst.

Det finns också en del grynnor i de 
farvatten vi färdas. Framförallt i pågå-
ende diskussion kring reglering av fi-
nansmarknaden. Mindre institut med en 
utpräglad försiktig och konservativ syn 
på risk kan komma i kläm när stater nu 
med rätta försöker stävja risktagande 
som är större än enskilda bankers för-
måga att absorbera förluster.

Mycket mer kan sägas om en lyckad sats-
ning i Almedalen och om vårt stora enga-
gemang på Kommek, bara för att nämna 
några exempel. Men är det semestertider 
så är det.

Tillståndet är gott hos oss på  
Kommuninvest.

Denna dag ett liv

Norra Värmland sommaren 2010, 
TomAs WERngREn

Verkställande direktör



Välkommen till raukarnas land
En rauk är en kalkstensformation, som blivit kvar när mjukare, omkring-
liggande bergarter gröpts ur av vatten och vindar. Raukarna på Gotland 
bildades för flera hundra miljoner år sedan. Detta ger perspektiv.
     Det är på denna ö som svensk demokrati under en vecka varje år 
visas upp från sin finaste sida. Kommuninvest var med.
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seminarium om välfärdens finansiering

Tummelplats nummer ett för svenska politiker och opinionsbildare är Almedalen i Visby. Valåret 
2010 var inget undantag. Tvärtom slogs rekord efter rekord när det gäller antal evenemang, del-
tagare, journalister och arrangörer. Allt i en nära och öppen atmosfär som många tycker svensk 
demokrati har anledning att vara stolt över.
    Nästan 1 400 registrerade evenemang genomfördes. Kommuninvest arrangerade för första 
gången ett seminarium under Almedalsveckan. Temat löd: ”Det ska vara lönt att sköta sig – finan-
siering av välfärd i ett globalt perspektiv”. På scenen i vackra S:t Lars kyrkoruin stod Ebba Lindsö, 
Bengt Dennis och Kommuninvests vd Tomas Werngren.

”Rubriken på detta seminarium låter skit-
trist”, inledde Ulf Wickbom som var da-
gens moderator. ”Den låter som min mor-
sas förmaningar. Innan hon gav upp.” Ulf 
Wickbom syftade på de inledande orden 
”Det ska vara lönt att sköta sig”. Fortsätt-
ningen på rubriken ”– finansiering av väl-
färd i ett globalt perspektiv” manar semi-
nariedeltagarna att vidga vyerna. Att se 
samband mellan lokal, nationell och inter-
nationell ekonomi. Med mer än 40 års 
erfarenhet som journalist kan Ulf Wickbom 
med trovärdighet konstatera att allt häng-
er ihop: Europa, Asien, miljön, männis-
korna och ekonomin. Detta faktum leder 
till ökad komplexitet när det gäller risk-
hantering.

Kommuninvests vd Tomas Werngren 
fick via Ulf Wickbom anledning att kom-
mentera skötseln av ekonomin i svenska 
kommuner. Werngren menade att ämnet 
är angeläget och att i den allvarligaste av 
framtidsbilder skulle priset för att miss-
sköta sig kunna vara att förlora det 
kommunala självstyret. Och den friheten 
vill förstås ingen kommun mista, tillade 
Tomas Werngren. ”Inte ska vi riskera 
den 400-åriga tradition som det kommu-
nala självstyret har?”

Werngren menade att kommuner som 
inte sköter sig riskerar att hamna i sam-
manslagningsdiskussioner. Han varnade 
för att många kommuner har för kort 
upplåning. Ett läge med billiga kortfris-
tiga lån kan ersättas av en marknads- 
situation där krediter både blir dyra och 
svåråtkomliga. 

Kommuninvest var på plats 
under Almedalsveckan som 
slog alla rekord

Ulf Wickbom, verksam som 
frilansjournalist inom press, 
radio och TV. Hans huvudin-
riktning är politik, ekonomi 
och samhällsfrågor. 

Tomas Werngren,  
vd på Kommuninvest.
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Ebba Lindsö inledde sitt seminariepass 
med att påminna publiken om att Uruguay 
var ett av världens rikaste länder för un-
gefär etthundra år sedan. På den tiden var 
Sverige en av de fattigaste nationerna i 
Europa. I London anordnades det insam-
lingar för att hjälpa de nödställda i det 
utarmade landet i Norden. Detta ger pers-
pektiv och visar att ingenting är att ta för 
givet.

Lindsö berättade personligt om sin 
egen yrkeslivsresa där risk ofta har varit 
i fokus. Efter civilekonomexamen på 
Handelshögskolan i Stockholm arbetade 
hon en tid för Salénrederierna. På den ti-
den diskuterades nästan aldrig risk. Man 
reste alltid i business class och anordna-
de fina fester. Några penningbegräns-
ningar upplevde aldrig Ebba Lindsö.

1984 gick verksamheten i konkurs ef-
ter en lång tids problem för rederinäring-
en. Konkursen ansågs vara den största i 

Sverige sedan Ivar Kreugers tändsticks-
monopol kraschade 1932.

Salén återanställde Ebba Lindsö, som 
sa upp sig. Hon valde finansvärlden och 
obligationsmäklarföretaget Transferator 
där hon var vd 1989–1993. I sin verk-
samhet lånade företaget två miljarder 
varje dag. Transferator kom att bli upp-
köpt. Vid ett tillfälle spreds nyheten att 
en av den nya ägarens dotterbolagsche-
fer hade blivit häktad. Det handlade inte 
om Ebba Lindsö och det företag hon an-
svarade för, utan om en helt annan verk-
samhet i koncernen. Men ryktena gjorde 
det svårare för Transferator att låna de 
stora penningvolymer som behövdes 
varje dag. Som vd för Transferator var 
Ebba Lindsö alltid noga med att hantera 
värdepapper med högsta kreditvärde. 
När styrelseordförande i den nya äga-
rens moderbolag en dag bad Ebba 
Lindsö ta hand om ett stort antal finans-
bolagsreverser sa hon blankt nej. Hon 
ansåg att riskerna var för stora. Ett  
halvår senare föll finansbolagen ihop. 
Transferator stod stabilt kvar, vilket gav 
seminariepubliken ett konkret exempel 
på att det lönar sig att vara skötsam.

1990-TAlETs KRis
Ebba Lindsö minns bank-, finans- och 
fastighetskrisen 1990–1994 mycket tyd-
ligt. Vid ett tillfälle höjde Riksbanken 
räntan med 25 procent. Transferator var 
störst på sin marknad med 35 % andel. 
Räntehöjningen skedde mitt på dagen och 
Transferator hade ingen beredskap för 
hur man skulle reagera. Lindsö tog ett 
beslut att omedelbart stänga penningobli-
gationsmarknaden under en kort period, 
vilket gav eko även utanför landets grän-
ser. Svängningarna var oerhört stora och 
dramatiska. Ebba Lindsö påpekade för 
seminariepubliken om att i våra dagar – 
på 2010-talet – reagerar marknaden vid 
en räntehöjning på 0,25 procent. 

En central händelse under nittiotalets 

Det var inte så länge sedan 
som Sverige var ett av Europas 

fattigaste länder

finanskris var onsdagen den 16 septem-
ber 1992 då Riksbanken under en hand-
full dagar höjde sin styrränta till 500 
procent. Det fanns svenska företag som 
förlorade upp till en miljard kronor på 
misslyckade avkastningsspekulationer. 
Samtidigt påminde Ebba Lindsö om att 
många av de företag som då förlorade 
pengar tidigare gjort stora vinster. 
Frågan om hur man hanterade de finan-
siella riskerna borde ha varit närvarande 
hela tiden, menade Lindsö.

lEDARsKAP viKTigT FöR 
RisKPREvEnTion
När det gäller riskanalys och riskbevak-
ning är ledarskapet viktigt. Det är när vi 
drabbas av övermod som det kan gå fel. 
En av orsakerna till Transferators fram-
gångar låg i det faktum att man inte tog 
några risker. Till och med datorernas pro-
gram bevakades så att inget skulle gå snett. 

Moderatorn Ulf Wickbom kastade in 
namnet Nick Leeson på scenen. Leeson 
var en bankanställd vars gigantiska  
spekulationer på flera miljarder dollar 
ledde till kollaps för hans arbetsgivare – 
Barings Bank. Den anrika banken som 
grundats 1772 såldes efter kraschen 
1995 till en holländsk bank för ett pund. 
Ebba Lindsö betonade vikten av att som 
ledare inte belöna för stort risktagande. 
”Det ska inte handla om att tjäna 15 
miljoner på en dag. Inte heller om att 
förlora dem.” 

Ebba Lindsö ser också att det kan 
vara stor skillnad mellan kris och kris 
och citerade den svenske, klassiske före-
tagsledaren Curt Nicolin. Han menade 
att en ekonomisk kris kan ordnas upp på 
kanske fem års tid. Men en etisk kris – 
då man inte litar på varandra – kan ta 
oändligt lång tid att lösa.

Ebba Lindsö bär en vision om att vi i 
Sverige ska skapa något bärkraftigt till-
sammans. Ett bevis för det ser hon i 
Kommuninvest.

Företrädare för Kommuninvests bolagsstyrelse: Anna 
Sandborgh, Catharina Lagerstam och Johan Törngren.



Ebba Lindsö har en bakgrund som chef 
för Svenskt Näringsliv samt chefredak-
tör för Tidningarnas Telegrambyrå och 
tidningen Affärsvärlden. Hon är aktuell 
med boken ”Livet, makten och konsten 
att våga vara sig själv”. Ebba Lindsö  
sitter även i Riksbanksfullmäktige som  
representant för Kristdemokraterna.



Bengt Dennis var Sveriges Riks-
bankschef 1982–1993. Han har  
även varit journalist på Stockholms-
Tidningen, Sveriges Radio, stats- 
sekreterare i Handelsdepartementet, 
internationell förhandlare i Utrikes-
departementet samt varit chefredaktör 
på Dagens Nyheter. 1998 gav han ut 
boken ”500 %”, en titel som anspelar 
på Riksbankens styrräntas nivå under 
en dramatisk period hösten 1992.
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FinAnsKRisEn äR inTE övER
Vad vi upplever nu är inte slutet på finans-
krisen, utan en fortsättning, menar Bengt 
Dennis. Europeiska centralbanker har 
pumpat in 900 miljarder euro till bank-
systemet. En situation som inte känns bra 
tre år efter krisens begynnelse.

I praktiken har risken överförts från 
bankerna till skattebetalarna. 

Bengt Dennis nämnde de stresstester 
som ett stort antal europeiska banker 
måste genomgå för att klarlägga bank-
systemets styrka. 

Vid seminarietillfället den 6 juli var 
resultatet av stresstesterna ännu inte pu-
blicerat. Drygt ett par veckor senare pre-
senterades undersökningen som genom-
förts på uppdrag av Europeiska unionen. 
Stresstestet fokuserade huvudsakligen på 
kredit 2 – och marknadsrisker.3 Av 91 
testade europeiska banker var det sju 
som inte höll måttet. Totalt saknades 3,5 
miljarder euro i primärkapital för att 
dessa skulle få godkänt. Stresstesterna 
togs generellt emot positivt av markna-
den. De testade bankerna representerar 
tillsammans 65 procent av tillgångarna i 
EU:s banksektor. 4

”För svensk del bedöms de fyra stor-
bankerna vara väl rustade att möta 
oväntade händelser. De är välkapitalise-
rade i en internationell jämförelse och 
deras kreditförluster väntas fortsätta att 
minska. Ett sådant läge skapar goda för-
utsättningar för stabilitet på de svenska 
finansiella marknaderna. Stresstesterna 
ska inte förväxlas med en prognos om 
framtiden – de utgör endast ett sätt att 
studera möjliga och begränsade åter-
verkningar på en bank eller ett banksys-
tem till följd av en mycket sämre ekono-
misk utveckling.” 5

På Ulf Wickboms fråga hur Riks-
banken tog sig igenom 1990-talets  
finanskris svarade Bengt Dennis: ”Skick-
lighet, consensus och – tur. Vi hade hjälp 
av den internationella konjunkturupp-
gången.”

Bengt Dennis tar över stafettpinnen. Han 
inledde med att hålla med Kommuninvests 
vd Tomas Werngren om att kortsiktig 
upplåning är en risk.

Därefter bytte han ämne. Bengt Dennis 
menade att vi de tre senaste åren har va-
rit med om tre svåra perioder; finanskri-
sen, en recession1 och en eurokris. Denna 
situation kommer att gå till historien.

Samtalsledaren Ulf Wickbom nämner 
frågan om euron. Bengt Dennis tycker att 
det är en underbar tanke att ha en mone-
tär union. Men eftersom Dennis anser att 
den makroekonomiska ramen saknas, så 
röstade han nej i den folkomröstning som 
genomfördes i Sverige 2003 och som 
ställde frågan ”Anser du att Sverige ska 
införa euron som valuta?”

Bengt Dennis menade att det är en 
fantastisk frihet att ha både penning- 
och valutapolitiken i sin egen hand.

Ulf Wickbom upplyste åhörarna om 
att moderatpolitikern Carl Bildt har 
kallat den svenska kronan för en ”skvalp-
valuta”. Bengt Dennis replikerade och 
menade att detta uttryck i så fall lika 
gärna kan användas om euron. Den 
svenska kronan har nästan samma rela-
tion till euron som den hade vid tiden för 
folkomröstningen, om Sverige skulle an-
sluta sig till euron, påpekade Dennis.

gREKlAnDs FRAmTiD i EU
Frågan om det europeiska samarbetet 
kopplad till ekonomi är högaktuell med 
tanke på Greklands dåliga statsfinanser. 
Ulf Wickbom var nyfiken på den forne 
riksbankschefens bedömningar i fallet 
Grekland. Bengt Dennis tror att Grekland 
inte kommer undan en skuldkonsolide-
ring. Den kan handla om lättnader i åter-
betalning som till exempel delvis skuld-
avskrivning. Frågan om Grekland kommer 
att vara kvar i Europeiska union eller inte, 
avstod Bengt Dennis från att besvara. 
Enligt andra bedömare, som till exempel 
Wolfgang Münchau, kolumnist på den 
ansedda brittiska tidningen Financial 
Times, menar att det finns anledning att 
tro att Grekland är kvar i Eurosamarbetet, 
åtminstone i ett femårsperspektiv.

Billiga pengar är det farligaste 
som finns

F.D. RiKsBAnKscHEFEns RåD  
Till svEnsKA KommUnER
Ett tydligt råd från Bengt Dennis till svens-
ka kommuner är att de bör se över skuld-
sidan. Och inte låta sig lockas av några 
få räntepunkter i lägre ränta.

AsiEns EKonomiER  
gåR moT svAlARE TiDER
Samtalet kom in på Kina och om miljö-
problem och andra faktorer kan hejda 
landets ekonomiska utveckling. Här  
menade Bengt Dennis att vi redan kan 
märka av en avkylning i länder som Indien 
och Taiwan. Den demografiska utveck-
lingen6  kommer att påverka utvecklingen 
i Kina.

forts. 
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lärdomar och 
sammanfattning
Kommuninvests vd Tomas Werngren sam-
manfattade seminariets budskap och fun-
deringar. Han ser anledning att vara stolt 
över det svenska kommunsystemet. ”Men 
vi behöver vara mer ödmjuka. Testa sys-
temets hållbarhet och funktion och ta oss 
tid för reflektion. Vi får också se upp med 
den kommunala sektorns balansräkning 
som håller på att vändas till en finansiell 
instabilitet. Våra gäster har också talat 
om värderingar, vilket jag tycker är vik-
tigt. Med sunda värderingar och klok risk-
hantering kommer vi att klara framtidens 
finansiering. Det ska vara lönt att sköta 
sig.”

Moderatorn Ulf Wickbom avslutade se-
minariet med att fråga de tre paneldelta-
garna om vilka samtalsämnen de tror är 
aktuella om gruppen skulle träffas igen 
om fem år.

Bengt Dennis menade att en evig frå-
ga är prissättning av risk. ”Billiga pengar 
är det farligaste som finns.”

Ebba Lindsö trodde att volatiliteten, 
det vill säga svängningar och variationer 
i ekonomin, kommer att vara större än 
någonsin tidigare. Hon tror att samtalet 
kommer att handla om klimatkriser, vat-
tenkriser och ytterligare finanskriser.

Tomas Werngren hoppades att man 
kommer att tala mycket om värderingar. 
Det är det enda sättet att rädda samhäl-
let. Det och fler barn.

Almedalsveckan 
genomförs varje år i Visby på Gotland. 
Kärnan i aktiviteten är de politiska par-
tiernas anföranden och samtal kring 
Sveriges utveckling. Dessutom är ett 
stort antal intresseorganisationer och 
andra aktörer på plats för att föra 
fram information och sina åsikter.

Ursprunget till Almedalsveckan 
är de tal som Olof Palme varje som-
mar höll i parken Almedalen i Visby. 
Traditionen har sitt ursprung i ett im-
proviserat möte som den dåvarande 
utbildningsministern hade i parken 
den 25 juli 1968. Olof Palme talade 
då från ett lastbilsflak strax intill 
Almedalen.

1981 var första gången som samt-
liga partiledare fanns på plats.

I mitten på 1980-talet var politiker-
veckan hotad. Sommaren 1986, efter 
mordet på statsminister Olof Palme, 
tyckte många politiker att Almedalen 
var alldeles för mycket förknippat 
med Palme som person och valde 
bort platsen som budskapsplattform.

Under 2000-talet har veckan 
vuxit enormt. Från att enbart ha rymt 
partiledartalen och ett fåtal semi-
narier i början av 1980-talet omfat-
tar Almedalsveckan år 2010 nästan  
1 400 registrerade evenemang, allti-
från mingel till seminarier.

Varje riksdagsparti har sin ”egen” 
dag då man fokuserar på det partiet.

Huvudarrangör är riksdagspartier-
nas ombudsmän på Gotland. Formell 
värd för Almedalsveckan är Gotlands 
kommun.  Almedalsveckan genomförs 
sedan några år tillbaka alltid vecka 27.

1 En rätt allmänt accepterad definition av recession är 
att BNP-tillväxten minskat under två kvartal i rad.
2 Kreditrisk är den risk en långivare löper, att låntagaren 
går i konkurs eller inte kan återbetala lånet.
3 Marknadsrisk är risken att priserna på marknaden rör 
sig på ett ofördelaktigt sett. Ränterisk och valutarisk är 
olika former av marknadsrisk.
4 The Committee of European Banking Supervisors 
(CEBS). http://stress-test.c-ebs.org/documents/
Summaryreport.pdf (2010-07-23)samt Dagens Industris 
nättidning (2010-07-26).
5 Sveriges Riksbanks webbplats. ”Stresstest av 
Europeiska banker”. (2010-07-23).
6 Vetenskapen om en befolknings fördelning, storlek och 
sammansättning.
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Almedalsveckan är så mycket mer än  
partiledarnas tal. Ett viktigt syfte är att 
träffas under avslappnade former. Kläd-
koden är ”leisure wear”, vilket närmast 
kan översättas till fritidsklädsel.

Kommuninvest bjöd in till mingel i 
den lummiga trädgården vid Nicolai 
kyrkoruin, mitt i Visby innerstad. Här 
mötte Kommuninvests förtroendevalda 
och tjänstemän inbjudna gäster med 
koppling till finansiering och ekonomi. 
Strategin är tydlig och offensiv – som 
Kommungäld vill man bredda sitt nät-
verk.

En gotländsk buffé serverades till  
ackompanjemang av medeltidsmusik 
och gycklare. Dessa två timmar av an-
norlunda sommarkväll var ett uppskat-
tat avbrott i en vardag som normalt 
innehåller mer formella mötesformer.

Medeltidsinspirerat 
mingel skapade nya 
kontakter
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Nya ledamöter i föreningsstyrelsen 
utbildades i finansieringsfrågor



Det märks att Kommuninvest 
tar introduktion och utbild-
ning för nyvalda ledamöter i 
föreningsstyrelsen på stort 
allvar. Kommuninvests vice 
vd Maria Viimne menar att 
denna insats är högpriorite-
rad, eftersom verksamheten 
är och ska vara ägarstyrd. 
Då är det viktigt att de för-
troendevalda förstår verk-
samheten.

De tre nya suppleanterna i Kommuninvest 
ekonomisk förening möttes av en ansenlig 
formation av tjänstemän under sin utbild-
ningsdag i Örebro. Rollen som förtroen-
devald i Kommuninvest är knappast den 
mest synliga för en kommunpolitiker. Men 
den är nog så viktig, eftersom verksam-
heten hanterar miljardbelopp.

Kommuninvests bakgrund, verksam-
hetsidé, vision och utveckling bildade en 
röd tråd som följde deltagarna under da-
gen. Historiskt har Kommuninvests när-
varo på kreditmarknaden resulterat i 
prispress, betonade Tomas Werngren, vd 
på Kommuninvest. Så är det fortfarande.

mEDlEmsREKRyTERing
De tre nyvalda styrelseledamötena var 
engagerade och ställde frågor under ut-
bildningsdagen som var uppdelad i olika 
pass.

Bland annat fördes resonemang kring 
motiv att bli medlem och varför de tre 
största kommunerna i Sverige står utan-
för Kommuninvest. Den senare frågan är 
inte alldeles enkel att besvara. En teori är 
att dessa kommuner tror att ett medlem-
skap innebär att man måste vara motor i 
samarbetet. En annan är att de kanske 
väjer för att insatskapitalet blir högt,  
eftersom det baseras på antalet invånare 
i kommunen. Men Kommuninvests vice 
vd Maria Viimne menade att ett med-
lemskap ger lönsamhet. För en stor kom-
mun är tio baspunkter på till exempel 20 
miljarder inga småpengar. Hon poäng-
terade att alla förstår att man som med-
lem självklart även kan låna av andra 
aktörer. Maria Viimne underströk att det 
är viktigt att man ser tillsammanstanken 
som bärande för ett medlemskap i Kom-
muninvest. Tillsammans är man starkare 
och får bättre lånevillkor än om man är 
ensam.

Henrik Ripa, kommunstyrelsens ord-

Nya ledamöter i föreningsstyrelsen 
utbildades i finansieringsfrågor

Nyvalda i Kommuninvests föreningsstyrelse. 
Från vänster; Henrik Ripa, Lerums kommun, 
Christina Johansson, Hällefors kommun samt 
Per Mosseby, Vaxholms stad. 
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Ämnesområden under  
utbildningsdagen
• Organisation och  
  ägarstruktur
• Verksamhetsområden
• Varumärke och positionering
• Regler och risker
• Medlemsrekrytering och  
  medlemsfrågor
• Omvärldsbevakning

förande i Lerum, tog upp frågan om ban-
kernas kontorsetablering i kommunen. 
Han berättade att det kan finnas en för-
väntan på att de banker kommunen lånar 
av, som motprestation har kontor på or-
ten. Men ibland kanske de lokala ban-
kerna är mest intresserade av kommuner-
nas lönehantering, funderade Henrik 
Ripa. Tomas Werngren flikade in att det 
ibland kan vara så att vissa bankled-
ningar helst skulle vilja slippa låna ut till 
kommuner. 

vAD HänDER om En mEDlEm  
inTE sKöTER sin EKonomi?
Frågan om vad som händer om en med-
lemskommun inte sköter sin ekonomi kom 
också upp. Här finns ett signalsystem som 
aktiverar åtgärder om en kommun skulle 
gå med förlust flera år i rad eller om upp-
låningen skulle överstiga 100 000 kronor 
per invånare. Då kan man till exempel 
sätta stopp för nyutlåning, men bevilja 
omsättningslån. Att låta kommuner som 
inte sköter sig betala en högre ränta kan 
också vara ett styrinstrument.

slimmAD oRgAnisATion
Kommuninvests uppdelning i det affärs-
drivande aktiebolaget och den verksam-
hetsstyrande ekonomiska föreningen 
presenterades. Jämfört med liknande 
medlemsorganisationer i Norden har 
Kommuninvest en kostnadseffektiv or-
ganisation.

Ibland uppstår rekryteringsproblem 
på grund av att verksamheten bedrivs 
från Örebro. Det handlar mest om att 
den tilltänkte kandidatens partner har 
svårt att få jobb.

mEDlEmmARnA BEsTämmER
Med på utbildningsdagen var också Göran 
Mattsson, sekreterare i föreningsstyrelsen. 
Han informerade bland annat om arbets-
ordning, stadgar och om de informations-
instrument som fastställs av styrelsen och 

som produceras i form av riskrapporter 
och ekonomiska rapporter.

Varje år formulerar ägarna ett antal 
direktiv som styr bolagsstyrelsens och 
tjänstemännens arbete. Följande fyra 
punkter formulerades inför 2010 års 
verksamhet: 
• Ökade vinstkrav för att klara framtida 
konsolidering samt lämnandet av kon-
cernbidrag.
• En mer differentierad prissättning i ut-
låningsverksamheten.
• Den utökade kapitalbasen som följer av 
förlagslånet får inte användas för att öka 
risknivån.
• Utredning om vilka riskområden som 
kan medföra de största ekonomiska eller 
goodwillmässiga förlusterna för bolaget. 
Redovisningen till föreningsstyrelsen ska 
ske i form av katastrofscenarios.

KUnsKAP KRing UTlåning, 
UPPlåning ocH RisKER
Mycket tid ägnades åt genomgång av 
Kommuninvests kärnverksamhet; det vill 
säga att erbjuda tillgång till konkurrens-
kraftiga lån. Här redovisades de produk-
ter som Kommuninvest arbetar med;  

KI-ränta, 3–6 månader Stibor tillsvidare, 
3 månader Stibor och fast ränta. Skillnader 
i villkor beträffande till exempel kapital-
bindning, räntebindning accentuerades 
tydligt.

Kommuninvests webbaserade verktyg 
för att effektivisera finansförvaltningen 
presenterades.

Kommuninvests upplånings- och fi-
nansieringsstrategi genomlystes också 
med fokus på diversifiering och risker 
gällande:
• Marknader
• Instrument
• Investerare
• Valutor
• Produkter
• Arrangörer

I ett speciellt avsnitt berördes de olika 
typer av risker som finns i finansierings-
verksamhet. Några exempel är kredit- och 
motpartsrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk 
och operativ risk.

Samtidigt redovisades riskernas kopp-
ling till kapitalbehov, kapitalbas och ka-
pitaltäckningskvot.

vARUmäRKEsväRDEn
Vandringen från 10 medlemmar från star-
ten 1986 till dagens situation med drygt 
250 medlemmar har inneburit en enorm 
ökning av varumärkesvärdet. Det faktum 
att omvärlden betraktar Kommuninvest 
som en kommungäld ger våra medlemmar 
lägre räntor på sina lån, berättade Maria 
Viimne. 

Per Mossebys kommentar blev: ”Var-
för heter vi inte Sveriges Kommungäld 
när vi är det?

AnsvARsFöRDElning
Under utbildningen betonades vikten av 
tydlighet när det gäller beslut, ansvarsför-
delning och uppföljning. Beslutsfora och 
strukturer för riktlinjer redovisades.

Thomas Åkelius, compliance 
officer på Kommuninvest, belyste 
verksamhetens kapitalbehov, 
kapitalbas och kapitaltäckningskvot.
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Henrik Ripa, kommunstyrelsens 
ordförande i Lerums kommun.

1 En oerhört givande dag. Nu har jag 
bättre inblick i hur verksamheten fungerar. 
Men det behövs ytterligare kunskap ef-
tersom finansieringsområdet är så komp-
lext.

2 Jag har ekonomibakgrund. Dessutom 
har jag varit kommunstyrelsens ordfö-
rande i tolv år. Då vände vi en dålig eko-
nomi till god.

3 Detta är ett spännande uppdrag inom 
ett område i ständig förändring. Att be-
vaka risknivåer är en angelägen uppgift. 
Jag ser också mig själv i rollen att hjälpa 
till att rekrytera nya medlemmar.

christina Johansson, kommun-
styrelseledamot i Hällefors kommun.

1 Varit bra. Jag ser fram mot ännu mer 
information.

2 När Kommuninvests valberedning vän-
de sig till mig för att få tips på kandidater 
föreslog jag mig själv.

3 För mig som arbetar i en liten kommun 
är det viktigt att bli kunskapsberikad och 
att utvecklas.

Per mosseby, kommunstyrelsens 
ordförande i Vaxholms stad.

1 En väldigt bra dag. Mycket matig.

2 Jag tycker att det är utvecklande och 
intressant. Den kommunala sektorn har 
alldeles för lite kunskap inom detta om-
råde.

3 Min förhoppning är att vi kommer att 
tala om de stora frågorna. Viktigt att be-
röra risker samt resonera om hur vi kan 
utveckla Sveriges Kommungäld.

1 
Vad tycker du om dagen?

2
Varför blev du aktuell för detta styrelseuppdrag?

3
Vilka förväntningar har du beträffande styrelsearbetet?

Tre tycker till
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”Finansinspektionen har bekräftat att vär-
depapper utgivna av Kommuninvest ska 
ges samma behandling som värdepapper 
utgivna eller garanterade av svenska sta-
ten. Det var ett förväntat, men samtidigt 
mycket viktigt och välkommet besked.”
Carl-Henrik Arosenius, upplåningschef Kommuninvest

Kommuninvests introduktion av ett  
s.k. benchmarkprogram innebär att 

ett nytt tillgångsslag – likvida kommun-
obligationer – skapas på den svenska rän-
temarknaden, i tillägg till statspapper och 
bostadsobligationer. Målsättningen för 
Kommuninvest är att via obligationspro-
grammet emittera tillräckligt stor volym 
på den svenska marknaden för att på sikt 
kunna ha cirka hälften av sin totala upp-
låning i Sverige. 

En framgångsrik lansering av ett 
benchmarkprogram är en komplex pro-
cess där en mängd samspelande faktorer 
behöver komma på plats. ”Främst hand-
lar det om att skapa en god förståelse 
och bygga förtroende för Kommuninvest 
som emittent samt säkerställa en god lik-
viditet i värdepappren”, säger Carl-
Henrik Arosenius . Programmet behöver 
också tillfredsställa investerarönskemå-
len ur en rad avseenden, exempelvis vad 
gäller inkludering i relevanta index, by-
tes- och återköpsmöjligheter för investe-
rarna samt inte minst att obligationerna 
kan användas för både marknadsrepor 
och till pantsättning hos riksbanken.

Den kanske viktigaste punkten är 
dock att Kommuninvests svenska bench-
markobligationer ska kunna handlas på 
samma sätt som svenska statspapper och 
bostadsobligationer. Kommuninvests 
svenska relationsbanker kommer genom 
s.k. market maker-avtal alltid att ställa 
köp- och säljpriser alla bankdagar under 
året. Därmed skapas förutsättningen för 
högsta möjliga likviditet.

Ett viktigt inslag i arbetet hittills har 
varit att räta ut ett antal frågetecken vad 
gäller tolkningar av lagstiftning och för-
ordningar för investerares placeringsreg-
lementen. I den svenska räntemarknaden 
har det rått en viss osäkerhet kring hur 
obligationer utgivna av Kommuninvest 
skall behandlas. 

”Vi vänder oss med benchmark-
programmet till alla slags investerare: 

räntefonder, obligationsfonder, livför-
säkringsbolag, sakförsäkringsbolag, 
pensionsförvaltare, företagens och ban-
kernas finansavdelningar, stiftelser och 
även privatpersoner”, berättar Carl-
Henrik Arosenius.” Alla institutioner 
har placeringsreglementen som föreskri-
ver att investeringarna ska fördelas på ett 
visst sätt, t.ex. X % av portföljen i stats-
papper, Y % i bostadsobligationer och  
Z % i övriga obligationer.”

Tidigare har Kommuninvests obli-
gationer ibland hamnat i kategorin öv-
rigt, tillsammans med t. ex. företags-
obligationer. Effekten har dels blivit att 
värdepappren inte varit tillgängliga för 
så stora investeringsvolymer, eftersom 
kategorin övrigt oftast utgör en min-
dre del av en fonds placeringar, dels att 
Kommuninvests värdepapper inte ham-
nat i kategorin för de allra tryggaste pla-
ceringarna.

Med beskedet från Finansinspektionen 
i början av juni förändras förutsättning-
arna. 

Efter en förfrågan från Svenska Fond-
handlareföreningens Penningmarknads-
råd bekräftade Finansinspektionen att 
värdepapper utgivna av Kommuninvest  

 
får ges samma behandling som värde-
papper utgivna eller garanterade av 
svenska staten. 

Finansinspektionens klarläggande är 
enligt Carl-Henrik Arosenius mycket po-
sitivt för Kommuninvest. ”Den tydlighet 
som nu finns hur obligationer utgivna av 
Kommuninvest ska hanteras tror vi 

kommer få stor betydelse för program-
mets framgång. Obligationerna kan bli 
föremål för betydligt större investerings-
volymer och för en mer direkt jämförel-
se med statspapper, beskedet visar att 
obligationer utgivna av Kommuninvest 
kan jämföras med statspapper ur ett re-
gulatoriskt riskperspektiv.” 

Carl-Henrik Arosenius framhåller att 
beskedet från Finansinspektionen natur-
ligtvis också är en markering att place-
rare kan känna trygghet i investeringar i 
Kommuninvests värdepapper. ”Vi ser 
framför oss att Kommuninvests värde-
papper framöver inkluderas i kategorin 
statspapper i investerares placeringsreg-
lementen och tror att det kommer att 
finnas goda skäl för investerare att byta 
ut statspapper mot papper utgivna av 
Kommuninvest. Dessutom blir det hög-
sta möjliga likviditet då de fem stora 
bankerna åtar sig att hålla en marknad 
och blir market makers.”

De första emissionerna under det 
svenska benchmarkprogrammet plane-
ras till början av hösten. Under somma-
ren har arbetet med programdokumenta-
tionen gått in i slutfasen och möten har 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
genomförts med investerare för att förse 
dem med den information som behövs 
för att förbereda och godkänna kreditli-
nor. Vidare kommer Kommuninvests 
hemsida kompletteras med en flik för in-
vesterarinformation där allt som rör 
obligationsprogrammet och relevanta 
fakta kring företaget ständigt skall  
hållas uppdaterade.”Öppenhet och 
transparens är A och O i dagens finan-
siella marknader”, påpekar Carl-Henrik 
Arosenius.

Han beskriver ett bra intresse och 
entusiasm bland investerare och andra 
intressenter inför obligationsprogram-
met. ”Vårt intryck är att ett stort obliga-
tionsprogram från Kommuninvest fyller 
ett behov i marknaden och det handlar 
inte bara om att efterfrågan på tryg-
ga placeringar är fortsatt stor och att 
Kommuninvest är en attraktiv emittent. 
Under kommande år minskar statens 
upplåningsbehov och vårt benchmark-
program kommer lägligt för att utbu-
det av värdepapper med bästa riskklass 
ska kunna vidmakthållas på en nivå som 
möter investerarnas placeringsbehov.”   

Intresse och framsteg för 
Kommuninvests svenska 

obligationsprogram
Arbetet med att introducera Kommuninvests stora obligations-
program på den svenska marknaden går in i en allt intensivare 
fas. De första mötena med investerare har genomförts och pro-
gramdokumentationen börjar anta sin slutliga form. Genom att 
Finansinspektionen i början av juni bekräftade att en placering i 
Kommuninvests obligationer ska behandlas som en placering i 
svenska statspapper har en viktig milstolpe i projektet uppnåtts, 
berättar Kommuninvests upplåningschef Carl-Henrik Arosenius. 

”vårt intryck är att ett stort obligationspro-
gram från Kommuninvest fyller ett behov 
i marknaden och det handlar inte bara om 
att efterfrågan på trygga placeringar är 
fortsatt stor och att Kommuninvest är en 
attraktiv emittent.”
Carl-Henrik Arosenius, upplåningschef Kommuninvest
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Vi ses  
på Kommek

Malmö Arena, monter A 103 
18–19 augusti 2010

www.kommuninvest.se

Svenska kommuner och  
landsting i samverkan

Kom och provsmaka Kommuninvest.  
I vår monter bjuder vi på ekologisk glass.

Onsdagen den 18 augusti 2010, 
kl. 16:00–17:00, på Kommekmässan, 

arrangerar Kommuninvest ett seminarium med temat 
”Långfristiga åtaganden – kortfristiga  

lånefinansieringar”.

MEDVERKANDE 

Maria Gabrielsson, Ekonomi och Finans SABO  
Pierre Donatella, forskare  

Mats Kinnwall, chefekonom, Sveriges Kommuner och Landsting 
Tomas Werngren, vd, Kommuninvest  
Maria Viimne, vice vd, Kommuninvest  

Lena Bäcker (moderator) chefekonom, Kommuninvest

Lär känna  
gästtalarna  
på Kommek- 
seminariet …
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Sverige är en  
krympande  
barkbåt på en 
stor ocean

Mats Kinnwall började på Sveriges Kommuner och Landsting 
som chefekonom och chef för avdelningen för ekonomi och 
styrning i augusti 2009. 
   Den stora utmaningen att klara finansieringen av fram-
tidens välfärd är komplicerad, menar Mats Kinnwall, som 
har svårt att identifiera ett Alexanderhugg som ensamt 
skulle utgöra en lösning. Hur som helst måste vi försöka 
finna framkomliga vägar. ”Det demografiska trycket i kom-
bination med den observerade trendmässiga ökningen i efter-
frågan på offentliga tjänster utöver vad som motiveras av 
demografin, innebär att kommun- och landstingsskatten 
måste höjas med 13 kronor till 2035 om vi inte finner andra 
lösningar”, slår Mats Kinnwall fast.

Mats Kinnwall – inspirerande chefekonom på Sveriges 
Kommuner och Landsting.

Dialog mötte en inspirerad chefekonom 
på SKL:s huvudkontor på Hornsgatan i 
Stockholm. Mats Kinnwall konstaterade 
att han kommit till SKL i en mycket spän-
nande fas. Han kommer från Handels-
banken där han var chefanalytiker. Detta 

globala perspektiv finns med under hela 
samtalet. Vi lever i en tid då makropåver-
kan är tydlig och omöjlig att värja sig mot.

Men Mats Kinnwall markerar tydligt 
sin uppfattning. ”Många skyller den 
ekonomiska situationen på ökad globali-
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sering. Men vi får inte glömma bort att 
globaliseringen bidragit till ökad välfärd 
de senaste decennierna, inte bara i 
Sverige utan över hela världen. Sverige 
är en av västvärldens mest exportbero-
ende nationer. Och vårt beroende av ut-
landsaffärer, där svenska produkter 
dessutom ofta är rätt kreditkrävande, 
gör att vi inte kan slå oss till ro med det 
faktum att Sveriges statsfinanser är i hyf-
sat skick. Går det dåligt för övriga värl-
den har vi ingen att sälja våra produkter 
till. Detta är viktigt att förstå”, betonar 
Mats Kinnwall.

Och vi måste också vara medvetna 
om att omvärlden ökar sin bruttonatio-
nalprodukt i snabbare takt än Sverige, 
menar Mats och ger oss en träffsäker 
metafor – Sverige är en krympande bark-
båt på en stor ocean. Mats Kinnwall me-
nar att globaliseringen är vår vän – inte 
vår fiende. I hans värld är alla länder 
ihopkopplade. Går stora länder bra är 
förutsättningarna goda för att de drar 
med sig de små. För Sverige blir samban-
det tydligt: en bra internationell kon-
junktur påverkar Sveriges konjunktur 
som i sin tur skapar fler arbetade timmar 
och därmed ett större skatteunderlag.

viKTigT mED BEREDsKAP  
inFöR näsTA cHocK 
Mats Kinnwall pekar på begreppet super-
konjunktur, där många ända fram till vå-
ren 2008 såg USA som en pålitlig draghäst. 
Skulle USA inte fungera gjorde det ingen-
ting, eftersom Kina i så fall skulle ta över. 
Kina höll som egen stark ekonomisk stor-
makt, men kom inte att hindra världen 
från att hamna i vare sig finanskris och 
följande efterfrågekris.

Under perioden 2007–2009 var Mats 
Kinnwall en av Sveriges mest pessimis-
tiska analytiker. Han var oroad för ut-
vecklingen redan sommaren 2007. 
”Tyvärr blev det mycket värre än jag 
trott. Det som först presenterades som 
oro blev det brantaste fallet någonsin. 
En nära-döden-upplevelse. Men vi kom 
upp ur klyftan levande.”

Det som inte skapade ett da capo av 
1930-talets ekonomiska depression var 
det faktum att staten reagerade i många 
av de drabbade länderna. Mats Kinnwall 
kallar det en traditionell Keynesiansk 
politik1 i metaversion.

Samtidigt pekar han på att det kom-
mer nya chocker. Och inför dem måste vi 
ha en bra beredskap.

I det kommunala perspektivet finns 
det anledning att utbilda och engagera 
politiker i högre utsträckning än tidiga-
re. Men även tjänstemän som arbetar 
med finansieringsfrågor. Till exempel är 
det viktigt att inte söka finansieringslös-

ningar som är så komplicerade att man 
inte förstår dem. Samtidigt säger Mats 
Kinnwall att det är orimligt att kräva 
kompetens av små kommuner. Men här 
finns som stöd att få bland annat i form 
av Kommuninvest. ”Vi är i samma fa-
milj. Kommuninvest är kollegor som vi 
har goda relationer med. De gör ett ut-
märkt jobb inom finansieringsområdet.”

Mats Kinnwall är rätt imponerad av 
den kommunala sektorn. ”Eftersom jag 
är så pass ny i min roll på SKL har jag 
inte hunnit få så många egna erfarenhe-
ter. Men så vitt jag kan se var det bara ett 
fåtal kommuner som hamnade i trassel. 
Och ibland berodde detta inte på det 
egna beteendet, utan på banker som på 
mycket kort varsel stramade åt kredit-
villkoren.”

om ATT lånA KoRT
På frågan om Sveriges kommuner lånar 
alltför kort, tycker Mats Kinnwall att det 
är svårt att ha en generell uppfattning el-
ler att lämna några rikttal. ”Det är viktigt 
att matcha löptiden både på tillgångs- och 
skuldsidan. Ju större missmatch, desto 
större är risken. Det kan mycket väl vara 
så att större långsiktighet är en försäkring 
mot refinansieringsrisk som är värd att 
betala ett antal räntepunkter för.

När det gäller utformning av finanspo-
licy tycker Mats Kinnwall att det är vik-
tigt att man håller sig rätt allmänt. Han 
menar att det är viktigt att delegera de-
taljbeslut till de tjänstemän som ansvarar 
för ekonomi- och finansieringsfrågor.

välFäRDEns långsiKTigA 
FinAnsiERing – DEn sToRA 
UTmAningEn
Samtalet närmar sig nu en av de stora ut-
maningar som Sveriges lokala offentliga 
sektor står för, välfärdens långsiktiga fi-
nansiering. Här är effektivisering en vik-
tig fråga för Mats Kinnwall. SKL driver 
regionfrågan hårt. ”Vi behöver en annan 
mer ändamålsenlig indelning.”

Det demografiska2 perspektivet är 
oundvikligt. Befolkningsstrukturen skif-
tar kraftigt och därmed blir villkoren för 
Sveriges kommuner och landsting så oer-
hört olika. Det skatteunderlag som kom-
muninvånarnas antal arbetade timmar 
resulterar i är helt avgörande för dagens 
välfärd. Mats Kinnwall ser bekymrad ut. 
”Svaga skatteintäkter är svåra att förena 
med ökad efterfrågan.” 

Hur löser man problemet med svik-
tande skatteunderlag? Kinnwall nämner 
ökad nativitet, ökad invandring och för-
längd pensionsålder. Det demografiska 
trycket i kombination med den observe-
rade trendmässiga ökningen i efterfrå-
gan på offentliga tjänster utöver vad som 

motiveras av demografin, innebär att 
kommun- och landstingsskatten måste 
höjas med 13 kr till 2035 om vi inte fin-
ner andra lösningar, konstaterar Mats 
Kinnwall. Detta under förutsättning att vi 
vill behålla vår nuvarande välfärdssitua-
tion.

Ett alternativ kan vara att sänka den 
nuvarande ambitionsnivån. En annan 
del av lösningen kan vara att hitta pri-
vata alternativ som sänker kostnaderna 
samtidigt som kvaliteten behålls.

Att slå ihop kommuner har nämnts 
som ett sätt att effektivisera och hitta 
stordriftsfördelar. Här menar Mats 
Kinnwall att dessa frågor ytterst är poli-
tiska beslut. ”Småskalighet och självbe-
stämmande är ju ett slags definition av 
demokrati.”

Mats Kinnwall betonar nödvändig-
heten av fortsatt effektivisering i sam-
band med genomgången av möjliga 
lösningar när det gäller finansierings-
problematiken för kommun- och lands-
tingssektorn.

KommUnAlA sJälvsTyRET  
FUngERAR BRA
Generellt tycker Mats Kinnwall att det 
kommunala självstyret fungerar väl. ”Det 
finns goda ledningssystem och de flesta 
kommuner och landsting sköter – som jag 
har nämnt tidigare under samtalet – sin 
ekonomi bra.”

Vårt samtal avslutas med ytterligare 
en ljusglimt. SKL:s politiker har enats 
om en rapport som handlar om 
Framtidens utmaning – Välfärdens lång-
siktiga finansiering. I skriftens förord 
kan vi läsa: ”I den här rapporten ger vi 
en bild av storleken på gapet mellan 
framtida behov och resurser. Program-
beredningens ledamöter är inte överens 
om varje formulering eller påstående i 
rapporten. Dock finns en samsyn om att 
välfärdens finansiering står inför utman-
ingar i framtiden. Problemet med finan-
sieringen av välfärden är inte att det 
saknas resurser, utan på vilket sätt 
resurserna kan kanaliseras till välfärds-
tjänsterna.”

1 Keynesianism är en nationalekonomisk skola lanserad år 
1936 av den brittiske ekonomen John Maynard Keynes. 
Teorin innehåller bland annat idéer om hur en regering kan 
dämpa konjunktursvängningar genom efterfrågestyrning.

2 Demografi är vetenskapen om en befolknings samman-
sättning. Det kan t.ex. avse ålder, kön, utbildning, yrke 
inkomst, religion och etnicitet.

Framtidens utmaning – välfärdens 
långsiktiga finansiering
Denna rapport kan laddas ned via SKL:s webbplats  
www.skl.se
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Maria Gabrielsson finns på SABO:s enhet för Ekonomi och Finans. I hennes roll ingår bl.a. att ge medlemsföretagen 
stöd och råd när det gäller finanspolicy, upphandling av lån och ränteprognoser.

De kommunala 
bostadsbolagen  
står inför en  
spännande och  
tuff resa

Maria Gabrielsson arbetar på Sveriges Allmännyttiga 

Bostadsföretag. Där ger hon SABO-företagen stöd och råd 

när det gäller finansiering.

     Under Dialogs möte med Maria Gabrielsson förstår vi att 

de kommunala bostadsbolagen står inför en spännande och 

tuff resa. Några av utmaningarna är Miljonprogrammets upp-

rustningsbehov, avvägningen mellan Hyresgästföreningens 

krav på låga hyror och behovet av nyproduktion/underhåll 

samt strävan efter rättvisare villkor för hyresrätten i fram-

tiden.
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DiAlog: Du har ett förflutet med nästan 
13 år som finanschef i det allmännyttiga 
bostadsföretaget Stockholmshem.  
Hur var åren där?
mARiA gABRiElsson: Det var mycket läro-
rikt. Verksamheten var stor med som 
mest 35 000 lägenheter och en låneskuld 
på ungefär 7 miljarder.

Före min tid på Stockholmshem arbe-
tade jag på AB Nackahem, även det ett 
kommunalägt bostadsbolag. Samman-
lagt ger det mig nästan 20 år av praktiskt 
arbete med ekonomi och allmännyttiga 
bostäder. Jag är glad att jag på SABO får 
möjlighet att stötta våra bolag i dessa 
frågor. Detta känns ju extra aktuellt nu 
med hänsyn till den nya lagstiftningen 
som gäller från 2011 där affärsmässighet 
och öppenhet blir ännu tydligare än tidi-
gare.

DiAlog: Hur upplevde du finanskrisen 
kopplad till SABO:s medlemsföretag?
mARiA gABRiElsson: Våra medlemsföretag 
har tagit sig igenom två finanskriser. Den 
första inträffade i början av 1990-talet 
som kulminerade med 500 % ränta och 
den andra 2008 som bl.a. resulterade i 
investmentbanken Lehman Brothers 
konkurs. Detta spred sig sedan över hela 
världen och ingen stod förstås utanför 
finanskrisen. De stora bostadsbolagen job-
bade då – som nu – brett. De hade låne-
löften och lånade även på obligations-
marknaden. De mindre bostadsbolagen 
hade större behov av att låna med kom-
munal borgen och upplevde sig som mer 
utsatta. Jag började på SABO hösten 2009, 
det vill säga efter den första chockvågen. 
Nu talas det mycket om risken för ”dou-
ble dip”, det vill säga fenomenet att en 
kraftig ekonomisk nedgång följs av en 
kort uppgång för att sedan falla. Min upp-
fattning är dock att våra bolag kommer 
att klara sig bra även denna gång.

DiAlog: Bra ekonomistyrning kräver 
riskkontroll. Vilka råd har du när det 
gäller strategier för riskhantering?
mARiA gABRiElsson: Här är finanspolicyn 
det viktigaste arbetsinstrumentet.

DiAlog: Hur ser en bra finanspolicy ut?
mARiA gABRiElsson: En bra finanspolicy 
definierar risker. Den klarar ut ansvars-
fördelning och rapportfrekvens. Finans-
policyn bestämmer hur överskottslikvider 
ska placeras. Policyn beskriver risksprid-
ning. Varifrån man får låna och hur 
mycket man får låna från en och samma 
långivare. Den ska även peka på förfallo-
strukturer och ge rikttal för genomsnittlig 
räntebindning.

När det gäller ränterisker kan en 
normportföljmodell med indexjämförel-

ser och gränser för tillåtna avvikelser 
vara användbar. Ett alternativ kan vara 
riskmandat från styrelsen.

Finanspolicyn ska definiera vilka deri-
vatinstrument som får användas. Delega-
tionsordningen ska också vara tydligt 
dokumenterad.

En bra policy börjar med att definiera 
vilka risker bolaget har. Den ska även 
klara ut ansvarfördelningen och rap-
portfrekvensen. Man bör också beskriva 
hur bolaget får placera sin överskott- 
likviditet och vilka finansieringskällor 
som är tillåtna.

Sedan bör det finnas med ett avsnitt 
kring riskhanteringen och att man ska 
ha en jämn förfallostruktur. Man bör 
fastslå att bolaget ska ha flera långivare 
och att man ska ha en genomsnittlig 
räntbindning på ca 2 år. Det är också vi-
kigt att mäta sin ränterisk och det kan 
man göra genom att utgå ifrån en norm-
portfölj och sedan tillåta en avvikelse 
ifrån denna.

Det är också jätteviktigt att beskriva 
vilka derivatinstrument som är tillåtna.

Slutligen bör man även ha med en de-
legationsordning som klargör om ansva-
ret kan vidaredelegeras.

DiAlog: Hur ofta bör en finanspolicy ses 
över?
mARiA gABRiElsson: En gång per år.

DiAlog: Hur uppfattar du politikernas 
intresse för frågor som berör finansie-
ring och finansiella risker?
mARiA gABRiElsson: Historiskt har finan-
siering inte varit något problem för våra 
kommunala bostadsbolag. Det är först i 
samband med finanskrisen som det upp-
stått osäkerhet. Som en följd har poli-
tikernas intresse ökat. Och även deras 
kompetens. 

DiAlog: Hur många av SABO-
medlemmarna har internbanks- 
lösningar?
mARiA gABRiElsson: Ungefär var fjärde 
medlem. Det är en ökande trend att allt 
fler går mot internbank.

DiAlog: Hur ser du på internbanks-
lösningar?
mARiA gABRiElsson: På mitt tidigare jobb 
har jag upplevt en situation där politi-
kerna bestämde sig för att – i etapper un-
der en femårsperiod – centralisera låne-
hanteringen. Min uppfattning är att fi-
nansieringen då kom väldigt långt ifrån 
oss som arbetade på bostadsbolagen 
men även långt ifrån själva investerings-
besluten och verksamheten.

Ytterligare nackdelar är att det är 
svårt med en total riskhantering för en 
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koncern där alla är olika. Effekten blir 
att ingen får en verksamhetsanpassad 
risk. Den totala risken kommer att bli 
rätt på koncernnivå, men inte på bolags-
nivå.

Min tveksamhet har också en an-
svarsaspekt, där ett kollektivt ansvar för 
lånestocken inte betonar respektive 
verksamhets engagemang tillräckligt 
mycket.

Jag är också mycket tveksam till själva 
upplägget att slå ihop alla lån och sedan 
ha ett gemensamt koncernkonto. Bo-
lagen får ett kollektivt ansvar för varan-
dras lånestockar och en solidarisk för-
delning av räntekostnaderna.

Jag ser en konflikt mellan kommunen 
och bolagen. Vem ansvarar egentligen 
för finansnettot? Bolagen kan ju inte på-
verka sin egen räntekostnad.

Det kan också vara svårt att behålla 
sin finansiella och affärsmässiga kompe-
tens när man inte får göra affären själv 
och bolaget går miste om viktig mark-
nadsinformation. Det kommer troligtvis  
att missgynna bolagets utveckling på 
sikt.

På plussidan är att internbankslös-
ningar ger stordriftsfördelar. Internbank 
kan också vara bra för företag som är 
resurssvaga och som har svårt att finan-
siera sig själva.

DiAlog: Ungefär 50 procent av kommun-
sektorns låneskuld är kortfristig (90 da-
gar eller kortare). Ungefär samma för-
hållande gäller för nyutlåning.1

   Många gånger handlar kommunala 
investeringar om långa åtaganden.  
Hur rimmar de med kortfristiga låne-
lösningar?
mARiA gABRiElsson: Ungefär 44 procent av 
SABO-medlemmarnas lån har en ränte-
bindning som är kortare än ett år. Ägarnas 
upplåningshorisont har varit att söka en 
så billig finansiering  som möjligt. 
Historiskt har det varit mellan en halv 
och en procentenhet billigare att låna kort, 
vilket förstås förklarar rätt mycket. I dag 
har SABO-medlemmarna en genomsnitt-
lig låneränta på tre procent.

Som vi talat om tidigare så har varken 
ägarna eller bolagen varit medvetna om 
vare sig finansieringsrisk eller likviditets-
risk före finanskrisen.

Tidigare var finansieringen förmånlig 
och garanterad. Så är det inte längre. 

Bankerna har också ett ansvar för att 
så många lånar kort. I svenska banker 
kan man inte få 40-åriga lån, vilket kom-
muner kan få i vissa andra länder. När 
jag frågar bankerna varför, så får jag för-
klaringen att de finansierar sin utlåning 
med privatpersoners inlåning och att 
detta inte möjliggör långa löptider. 

Utomlands byggs utlåningen till huvud-
delen på långa obligationsprogram och 
mindre på privatpersoners inlåning.

DiAlog: En av de parter SABO:s medlems-
företag möter är Hyresgästföreningen. 
Tror du att Hyresgästföreningens tuffa 
krav på låga hyror kan bidra till ett 
ökat risktagande hos de kommunala 
bostadsbolagen för att få ner låneränte-
nivån?
mARiA gABRiElsson: Självklart är det så ef-
tersom Hyresgästföreningen helst inte vill 
betala för riskhantering.

Det är oerhört svårt att motivera en 
dyrare och längre finansiering när man 
kan hitta billigare kort finansiering. 
Hyresgästföreningen vill snarare se en 
hyressänkning kopplad till det låga rän-
teläget som vi har just nu.

Sedan är det så att om det uppstår en 
tvist vid hyresförhandlingen så finns det 
två möjliga justeringsposter och den ena 
är underhållskostnaden och den andra 
är räntekostnaden. Då är det naturligtvis 
enklare att sänka räntekostnaden än att 
dra ner på underhållet för att komma 
överens.

Insikten om hur viktigt det är med 
riskhantering är en process som tar tid. 
Vi ska också veta att det finns bolag som 
inte har något annat val än att låna kort 
för att finansiera sina underhållsbehov.

DiAlog: En av de arbetsuppgifter som ni 
har framför er är Miljonprogrammet. 
Kommentar!
mARiA gABRiElsson: Detta är en jätteutma-
ning. Ungefär 300 000 lägenheter behöver 
rustas. Med nuvarande takt om 11 000 
bostäder per år kommer det att ta nästan 
30 år innan alla är upprustade. Vi måste 
skapa förutsättning och få fart på upp-
rustningarna om vi ska kunna behålla 
våra hyresgäster.

Andra utmaningar är att energieffek-
tivisera för att nå våra miljömål och att 
hyresgästanpassa för äldre. Allt detta 
kostar naturligtvis mycket pengar och i 
framtiden kommer vi inte kunna genom-
föra satsningar som inte är ekonomiskt 
försvarbara.

I hälften av våra kommuner har vi 
dessutom bostadsbrist. Många unga har 
inte råd att bo i nyproducerade lägenhe-
ter, vilket leder till att vi måste försöka 
hitta vägar för att pressa ned produk-
tionskostnaderna.

DiAlog: Finns det något motmedel när 
det gäller alltför höga kostnader för  
nyproduktion?
mARiA gABRiElsson: Här har vi på SABO 
ringat in några fokusområden för att få 
ner de höga kostnaderna:

1.  Bli vassare på upphandling.
2.  Försöka få in nya aktörer. Ett spår är  

multihantverkare som kan bidra till en 
mer slimmad produktionskostnad.

3.  Kapa onödiga led i processen.

DiAlog: En ny lag om ändrade villkor för 
de kommunala bostadsbolagen träder i 
kraft 1 januari 2011.2 Vad handlar den 
om och vilka effekter får den?
mARiA gABRiElsson: Lite förenklat handlar 
det om ännu mer fokus på affärsmässig-
het, öppenhet, transparens och konkur-
rens. Allt för att vi ska harmonisera med 
EU:s regler.

Begränsar vi oss till att ta upprustning 
som ett exempel betyder det att den mås-
te vara ekonomiskt försvarbar. I och 
med att avkastningskraven har lyfts 
fram i den nya lagen måste en upprust-
ning betalas i form av ökade intäkter  
t.ex. hyreshöjningar eller genom en mot-
svarande kostnadsminskning.

DiAlog: Hur ser framtiden ut för 
hyresrätten?
mARiA gABRiElsson: Mycket bra hoppas 
jag!

Frågan är mycket angelägen, eftersom 
det i Sverige finns en samsyn om att det 
behövs en blandning av boende- och 
upplåtelseformer. Just nu är de ekono-
miska villkor och regler som finns till 
förmån för småhus och till nackdel för 
hyreslägenheter. Vi vill skapa en rättvi-
sare situation. Därför har vi tillsammans 
med Fastighetsägarna och Hyresgäst-
föreningen arbetat fram ett förslag med 
namnet ”Balanserade ekonomiska vill-
kor – en skattereform för hyresrätten”.3

Sammanfattad i tre punkter innebär 
den:
1.  En låg moms läggs på bostadshyror.
2.  Fastighetsskatten på hyresrätter  

avskaffas.
3.  Skatteregler ändras för att underlätta 

underhåll av bostadshyreshus.
Som du förstår har vi mycket spännande 
arbete framöver.

1 Kommuninvests statistik våren 2010
2 Prop. 2009/10:185 – Allmännyttiga kommunala bo-
stadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler 
finns att ladda ned på:
http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/142985
3 Förslaget – ”Balanserade ekonomiska villkor – en skatte-
reform för hyresrätten” finns att beställa hos SABO på: 
www.sabo.se (Trycksaker)
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männen – eller av andra politiker som är 
mer insatta.

DiAlog: Vem bär ansvaret för att politi-
kerna har tillräcklig kunskap?
PiERRE DonATEllA: Politikerna själva. Sam-
tidigt bör den enskilde kommunen se till 
att utveckla politikernas kompetens när 
det gäller ekonomiska frågor. Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, kan ock-
så ges en normbildande roll.
   Så vitt jag vet så finns det ingen syste-
matisk utbildning för politiker när det 
gäller kommunalekonomisk analys och 
styrning. På KFi, där jag arbetar, erbjuder 
vi en introduktionsutbildning i samband 
med varje val.

DiAlog: Vilket betyg sätter du på kom-
munala årsredovisningar?
PiERRE DonATEllA: Den kommunala redo-
visningen har blivit mer tillgänglig sedan 
1986 då en ny – frivillig – redovisnings-
modell ersatte den gamla som var svår att 
förstå. Innan den nya redovisningen kom 
var det inte ovanligt med datalistor som 
utan någon pedagogisk ambition enbart 
redovisade siffror i en oändlig ström.

Den frivilliga modellen blev lagstad-
gad 1990. Sedan dess har de kommunala 
årsredovisningarna utvecklats ytterliga-
re. I dag kan en kommunal årsredovis-
ning – om den är prioriterad – vara lika 
bra som ett börsbolags.

DiAlog: Bra ekonomistyrning kräver 
riskkontroll. Vilka råd har du när det 
gäller strategier för riskhantering?

DiAlog: Hur upplever du kommun- och 
landstingspolitikers intresse för ekono-
misk analys och bedömning?
PiERRE DonATEllA: Finanskrisen har satt ljus 
på ekonomin, vilket är bra. Samtidigt är 
det förståeligt att en politiker knappast 
blir politiker på grund av ett specialin-
tresse för finansiering och ekonomi. I stäl-
let drivs de av idéer och förändringsvilja. 

DiAlog: Vad tycker du om politikernas 
kompetens inom området ekonomi?
PiERRE DonATEllA: Här vill jag vara försik-
tig med att uttala mig generellt. Vad som 
är vetenskapligt fastställt via forskarrap-
porter är att många politiker tycker att 
ämnet är svårt.

Yrkespolitikerna har ändå blivit 
skickligare. Det kan bland annat förkla-
ras genom att de har en högre utbildning 
i dag jämfört med tidigare, men även för 
att redovisningen i sig har blivit tydligare.

DiAlog: Hur viktigt är det att politiker 
kan ekonomi och finansiering?
PiERRE DonATEllA: Politikerna kommer på sätt 
och vis alltid att vara i händerna på exper-
ter. Så måste det väl vara, annars skulle 
experterna inte ha någon funktion. En po-
litiker ska därför inte behöva djupkunska-
per i hur man till exempel konstruerar ett 
verktyg för finansieringsanalys. Däremot 
måste de ha kunskaper på en basnivå. Och 
kunnandet måste vara tillräckligt för att 
hantera styrningen av tjänstemännen.

Här är det angeläget att man som po-
litiker känner sig bekväm och insatt. 
Annars är risken att bli styrd av tjänste-

PiERRE DonATEllA: Ett grundläggande för-
hållningssätt för alla offentliga verksam-
heter är särskilda krav på transparens och 
säkerhet.

Det finns en förkärlek att upprätta 
tumregler. Men villkoren mellan Sveriges 
kommuner skiljer sig så fruktansvärt 
mycket åt. Min uppfattning är att man 
måste utgå ifrån de lokala förutsättning-
arna. Tar man till exempel en kommun 
med hög skuldsättningsgrad, så bör den 
vara mer försiktig än en kommun med 
låg. Stirrar man sig blind på tumregler 
kan det leda till att man bara följer dem 
och därmed avstår från att göra djupana-
lyser. 

DiAlog: Hur ser du på internbankslös-
ningar?
PiERRE DonATEllA: Det har att göra med 
kompetens och storlek. Det är få kom-
muner som har den egna kompetensen. 
Jag tror att samordning behövs.

DiAlog: Hur ser du på sammanslag-
ningar av kommuner som lösning av 
ekonomiska bekymmer?
PiERRE DonATEllA: Den här frågan var ak-
tuell när den så kallade Ansvarskommittén1 
överlämnade sitt slutbetänkande till den 
svenska regeringen 2007. Sedan dess ver-
kar det som om debatten har ebbat ut.

Att samarbeten mellan kommuner 
kan ge fördelar är Kommuninvest ett bra 
bevis på. Samtidigt finns det många bra 
bevis på att kommunal service fungerar 
bra i småskalighet.

DiAlog: Hur ser du på refinansierings-
risker 2 vid allt för kort upplåning?
PiERRE DonATEllA: Det finns en tid före och 
efter finanskrisen. Tidigare var sannolik-
heten för en refinansieringsrisk minimal. 
Att man då ville låna kort var inte förvå-
nande, eftersom det var billigare. Nu – ti-
den efter finanskrisen – måste riskanalysen 
vara närvarande på ett helt annat sätt.

DiAlog: Hur tycker du generellt att 
svenska kommuner hanterar sin eko-
nomi? Behövs starkare kontroll- och 
styrverktyg? I Norge måste till exempel 
kommuner som får underskott i eko-
nomin rapportera detta direkt till rege-
ringen.
PiERRE DonATEllA: Det här är en komplex 
fråga som ytterst handlar om det kom-
munala självstyret. Jag tycker att det är 
lite märkligt att man har ett så skarpt och 
tydligt balanskrav på svenska kommuner.
(Se separat faktaruta.) När en kommun 
visar underskott behöver ingenting hända 
och allt kan fortsätta som vanligt. Detta 
stämmer inte med lagkravets intentioner.
Apropå lagkrav, så bryter var femte svensk 
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kommun mot lagen om kommunal redo-
visning. Ofta handlar det om hur man 
redovisar sina pensionsskulder.

Men innan man ropar på nya och 
hårdare regler tycker jag att man bör se 
över de nuvarande tillsammans med att 
man för en dialog kring uppföljning.

Pierre Donatella, utredare vid 
KFi, har genomfört ett experi-
ment där drygt 150 fullmäkti-
geledamöter i samband med 
fullmäktigemöten tog ställning 
till ekonomisk information och 
besvarade ett antal frågor. 

En av frågorna som Pierre 
Donatella hoppades att expe-
rimentet skulle besvara var 
om det råder slutradsfixering 
bland politiker när de tar del 
av den ekonomiska informa-
tion som redovisas i exempel-
vis en årsredovisning. Ex-
perimentet visar att så inte är 
fallet när det gäller mer erfar-
na politiker, men har viss 
överensstämmande när det 
gäller fritidspolitiker eller 
mindre erfarna politiker.

Däremot så kunde man se 
att det råder en viss likgiltig-
het eller ointresse för till-
gångssidan i balansräkningen, 
vilket i viss mån kan förklaras 
med att tillgångar i realiteten 
saknar värde i kommunal re-
dovisning och därför blir min-
dre intressant som styrmedel. 
Experimentet kunde istället 
visa att det råder en viss fixe-
ring kring skuldsidan i ba-
lansredovisningen.

Vill du veta mer? Ladda ned 
rapporten via www.kfi.se

Är  
politiker  

mer  
intresserade  
av skulder  

än av  
tillgångar?

1 I januari 2003 tillsattes en parlamentarisk kommitté, 
Ansvarskommittén, med uppdrag att se över strukturen 
och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen. 
Ett av huvudsyftena var att förbättra samhällsorganisa-
tionens möjligheter att hantera framtidens välfärds-
åtagande. Slutbetänkandet pekade på flera möjligheter, 
bland annat en ny geografisk uppdelning av Sverige. 

2 Refinansieringsrisk är risken att låntagaren inte lyckas 
låna för att täcka förfallande lån, alternativt betalar 
mycket höga räntor för att kunna låna överhuvudtaget.

Kommunernas balanskrav
År 2000 kompletterades den tidigare regeln i kommunallagen om god ekonomisk 
hushållning med ett krav på en balanserad budget. Motivet var att stärka den kom-
munala budgetprocessen men också att betona hur viktiga kommunerna och lands-
tingen är för hela Sveriges ekonomi. 

Balanskravet innebär att enskilda kommuner och landsting inte får besluta om en 
budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt mås-
te det kompenseras med överskott inom tre år.

En kommun kan åberopa synnerliga skäl och kringgå balanskravet.

Läs mer på www.sweden.gov.se/sb/d/12216/a/131860

Kortfakta om KFi
Kommunforskning i Västsverige är en forskningsorganisation som bedriver och spri-
der forskning  inom området ekonomi och organisation i kommuner och landsting. 
Organisationen och verksamheten är uppbyggd kring ett samarbetsavtal mellan kom-
muner och landsting  samt universitet och högskolor i Västsverige.

Syftet med samarbetsavtalet är att initiera forskning  och utbildning och därige-
nom bidra till att skapa en stark forskningsmiljö.

KFi-rapporter
Utifrån verksamhetsområdena ekonomi och styrning ger Kommunforskning  
i Västsverige ut rapporter.
Några exempel är:
• Politiker som redovisningsmottagare (rapport 105)
• Styrning av kommunala samägda bolag (rapport 109)
• Redovisning av det kommunala pensionsåtagandet (rapport 102)
• Etthundra! – Redovisning, organisation och styrning (rapport 100)

Det nationella kommunforskningsprogrammet som nämns i artikeln har gett ut:
Framgångsrik förändring – ett nationellt kommunforskningsprogram om hantering 
av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer (rapport 1)

Samtliga rapporter finns tillgängliga som nedladdningsbara pdf:er på www.kfi.se

Redovisningen av
det kommunala
pensionsåtagandet

– En ekonomisk fråga?

Pierre Donatella

KFi-rappor t nr 102

Politiker som
redovisnings-
mottagare

– Resultat från ett
experiment

Pierre Donatella

KFi-rappor t nr 105

Styrning i
kommunala
samägda bolag

Mikael Cäker
Malin Gevert
Sofia Jacobsson
Sven Siverbo

KFi-rappor t nr 109
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varumärkesresan  
– en färd i allt  

högre hastighet

I vårt kommunikationssamhälle går det snabbare och snab-
bare för världens lagrade information att fördubblas. Mellan 
år 1750 och år 1900 var fördubblingshastigheten 150 år. 
Mellan år 1900 och 1950 ökade informationen till det dubb-
la. Mellan 1950 och 1960 fördubblades också informatio-
nen. År 2010 bedömer forskare vid Berkeleyuniversitetet i 
Kalifornien, USA att fördubblingshastigheten är tre år. Detta 
innebär att det i världen finns dubbelt så mycket information 
i år jämfört med 2007.
   Takten ökar med en svindlande hastighet. År 2020 be-
döms fördubblingshastigheten att vara 72 dagar! 1 Hjälp – vi 
drunknar i information!

Världens lagrade information fördubblas  
i en vansinnig hastighet. År 2020 bedöms 
fördubblingshastigheten vara 72 dagar.
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Hur ska vi människor klara av att hantera 
en situation där informationen väller över 
oss likt en snölavin? Hur kommer vi att 
välja vilken information vi ska ta till oss? 
Svaret är att vi – precis som i dag – kom-
mer att gå oerhört mycket på instinkt och 
vana. Snabbt bestämmer vi oss för vad vi 
tycker om något eller någon. Vi tar gen-
vägar. Hoppar över nyanserna. Tittar gär-
na på bilder och sammanfattningar i stäl-
let för att ta del av djuplodande texter. 
Den som är välkänd och omtyckt har 
förstås ett enastående försprång när det 
gäller att få uppmärksamhet och för- 
troende.

ATT KommUnicERA vARUmäRKEn 
HAnDlAR om FöREnKlingAR
Den allt högre kommunikationshastighet-
en och den enorma informationsmängden 
är svår, för att inte säga omöjlig, att vär-
ja sig emot. På gott och ont leder utveck-
lingen i riktning mot förenklad kommu-
nikation. Avsändare som behöver lång tid 
att förklara sin identitet eller sina tjänster 
göre sig icke besvär. 

FRån syDKRAFT Till E.on
Låt oss betrakta ett svenskt exempel på 
namnbyte med syfte att förenkla kom-
munikationen. 1906 bildades Sydsvenska 
Kraftaktiebolaget som i första hand skulle 
utnyttja vattenkraft från ån Lagan för att 
leverera el till samhällen längs västkusten. 
Under senare delen av 1970-talet bytte 
företaget namn till Sydkraft. År 2001 
köpte den stora tyska energikoncernen 
E.ON majoriteten i Sydkraft. Koncern-
ledningen bar uppfattningen att alla bolag 
i koncernen skulle ha samma namn för 
att skapa en enklare och effektivare 
marknadskommunikation. Som en följd 
bytte Sydkraft namn till E.ON Sverige AB 
hösten 2005.

Beslutet om namnbytet togs redan 
hösten 2004, men verkställdes inte förrän 
ett år senare på grund av den svåra stor-
men Gudrun som orsakade avsevärda 
goodwill-förluster för Sydkraft. Före-
tagsledningen ansåg att Sydkrafts utsatt-
het i massmedia inte var önskvärd att föl-
ja med som arvegods i det nya namnet. 

Det tyska moderbolaget hade produ-
cerat ett internkommunikationsprogram 
som hette ”One E.ON”. 2 Syftet var att 
få samliga nästan 80 000 anställda i jät-
tekoncernen att dela värderingar oavsett 
vilket bolag eller land man arbetade i. 
Internkommunikationen för att inplan-
tera ”One E.ON” hos den svenska per-
sonalen genomfördes grundligt och am-
bitiöst. Detta ledde till att flertalet 
anställda både välkomnade namnbytet 
och den nya profilen, något som även 
bekräftades i interna mätningar.

Den externa kommunikationen genom-
syrades av att E.ON centralt ville uppfat-
tas som rådgivare i energibranschen. Som 
en följd genomfördes en ”råd show” på 
ett femtiotal platser i Sverige, där mål-
gruppen var både företag och privatper-
soner.

En stor satsning för att förmedla det 
nya namnet gjordes också via TV-reklam 
samt genom kommunikation i samband 
med idrottsevenemang.

Mätningar hos externa målgrupper 
visar att namnbytet genomfördes på ett 
slagkraftigt sätt. Det nya namnet och  
gestaltningen av varumärket upplevdes 
som fräscht.

Något som de projektansvariga för 
namnbytet betonade efter den genom-
förda kampanjen var vikten av att effek-
tivt släcka ned det gamla varumärket så 
att det inte riskerade att distrahera mål-
gruppen.

moDEll FöR nAmnByTEsARBETE
Ett namnbyte genomförs i flera steg, där 
varje insats valideras genom mätningar. 
För att ge relevant information ska avläs-
bara kvantitativa och kvalitativa mål-
sättningar formuleras.

1. Kännedom. 
Här får målgrupperna reda på att 
någonting har hänt.

2. Kunskap. 
Detta steg skiljer sig från det tidigare ge-
nom att innehålla faktisk kunskap om 
varumärkets innehåll och värderingar.

3. Acceptans. 
I denna fas söks målgruppens gillande av 
förändringen.

4. lojalitet. 
Det riktigt betydelsefulla måttet är förstås 
en fortsatt – och sannolikt även utvecklad 
– relation med målgrupperna.

nAmnET ingET väRT UTAn  
sTABilT innEHåll
Det är alltid det upplevda innehållet i ett 
varumärke som avgör relationen med om-
världen. En oförutsedd händelse kan 
snabbt radera ut åratal av varumärkes-
vård. Ett aktuellt fall är oljebolaget BP 
som i april 2010 drabbades av en oljeplatt-
formsolycka i Mexikanska golfen strax 
utanför delstaten Louisianas kust. 
Oljeutsläppen var enorma och miljöföljder-
na svåra att överblicka. Åter blir vi på-
minda om kommunikationsvillkoren i vår 
tid. Inom någon minut kan i princip vem 
som helst sprida sin åsikt via internet. Det 
gjorde allmänhet och massmedier i BP-
fallet. En sökning på orden ”BP Oil Leak” 
via internet i juli 2010 ger mer än nio 
miljoner träffar!

BEREDsKAP 
Lärdomen av varumärkeshaverier visar 
att företagsledningen många gånger 
saknar beredskap för kommunikations-
hantering. Man har inte klart för sig vad 
man ska säga eller på vilket sätt man ska 
kommunicera. Vaga eller till och med 
mörkade informationer leder till speku-
lationer och ibland ännu sämre relationer 
än vad den första situationen ledde till.

1  Nicklas Lundblad, Sommar i P1 tisdag 6 juli 2010.  
Nicklas Lundblad är filosofie doktor i informatik som 
2010 tillträtt en tjänst på Googles huvudkontor i 
Kalifornien i USA. Lagrad information definieras som 
nedskriven text eller inspelad information.
2  ”Hur påverkar ett namnbyte ett företags varu-
märkeshantering? Kandidatuppsats 2006, Lunds 
universitet. Författare: Ricard Pettersson, Fredrik 
Sundgren och Wilhelm Tham.

Lärdomen av varumärkeshaverier visar att 
företagsledningen många gånger saknar 
beredskap för kommunikationshantering.



DiAlog: Berätta om din yrkesbana!
Tommy PERsson: Min karriär är blandad. 
Efter studier började jag som controller 
på Klippans finpappersbruk. Efter olika 
befattningar i skogsindustrin blev jag sena-
re vd för ett bolag inom Holmenkoncernen, 
Holmen Hygien.

Holmen blev föremål för ett fientligt 
uppköp och dess dittillsvarande kon-
cernchef Christer Zetterberg bytte jobb 
och blev vd för statliga PK-Banken. 
Christer ville att jag skulle följa med ho-
nom, vilket resulterade att jag blev vice 
vd för Posten 1990–1996. Där hade jag 
bland annat ansvar för finansiella tjäns-
ter och kontorsnätet. Efter tiden på 
Posten blev jag ”headhuntad” som kon-
cernchef för Länsförsäkringar AB.

Sammanfattningsvis kan man säga att 
jag har arbetat 20 år i skogsindustrin 
och 20 år i finansvärlden.

Tommy Persson, tidigare ordförande i Kommuninvests bolagsstyrelse, fokuserar just nu på sina roller som ordförande i de europeiska försäkringsförbundens samarbetsorgan CEA 
och som ordförande i Länsförsäkringar Bergslagen.

Att mötet med Tommy Persson genomfördes på 
hans sommargård i Småland var nog mest en 
slump. Ändå är symboliken tydlig, eftersom per-
son och miljö representerar en känsla av entre-
prenörskap.

Samtalet kom att kretsa kring Tommy Perssons 
tid som ordförande i Kommuninvests bolagssty-
relse, men också om hans syn på ledarskap och 
värderingar i allmänhet. Det han är mest stolt 
över hittills i sin yrkeskarriär är förvandlingen av 
Länsförsäkringar. Under perioden som kon-
cernchef för verksamheten 1996–2008 ledde 
han förändringen från ett förvaltande bolag till ett 
tillväxtorienterat företag med nöjda kunder och 
god lönsamhet. Tommy Persson är numera sty-
relseordförande i Länsförsäkringar Bergslagen.

Tiden på Kommuninvest var också framgångs-
rik. I en tid av svår finanskris presterade Kom-
muninvest 2009 sitt bästa ekonomiska resultat 
någonsin. Samtidigt är Tommy Persson en per-
son som betonar betydelsen av lagarbete.

DiAlog: Vilken bransch har varit 
mest givande?
Tommy PERsson: Jag får nog svara finans-
branschen. Att utforma produktinnehåll 
inom området tjänsteproduktion är trots 
allt mer utmanande än att göra det i till-
verkningsindustrin.

DiAlog: Hur var tiden som 
koncernchef på Länsförsäkringar?
Tommy PERsson: Länsförsäkringar är ett 
speciellt bolag som utgörs av 24 lokala 
företag. Eftersom länsförsäkringar är 
kundägda, finns inte några externa ak-
tieägare vilket gör att bolaget inte är börs-
noterat. Länsförsäkringar har en stark 
lokal förankring som jag attraheras av.

Under min tid som koncernchef för 
Länsförsäkringar AB utvecklades vi från 
ett förvaltande bolag på sakförsäkrings-
sidan till en stark verksamhet även på 

Tjugo år i skogen och 
tjugo år i finansvärlden. 
40 år av stolthet
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livförsäkringssidan och så småningom 
med egen bankverksamhet.

Just nu är jag ordförande för Läns-
försäkringar Bergslagen.

DiAlog: En mätning bland privatperso-
ner och företagare i Sverige, som TNS 
Sifo gjorde under 2009, visade  
att Länsförsäkringar har branschens 
starkaste varumärke både på privat   
och företagsmarknaden. Finns det  
något i denna varumärkesutveckling 
som Kommuninvest har att lära av?
Tommy PERsson: Jag tror det. Även om 
Länsförsäkringar arbetar mycket med 
konsumentmarknaden och Kommuninvest 
har en helt annan målgrupp, finns det ett 
antal viktiga gemensamma nämnare. 
Dessa är trovärdighet, stabilitet i leveran-
sen och nöjda kunder.

För många av Länsförsäkringars kon-

kurrenter är det viktigaste arbetsmo-
mentet att skicka ut en premieavi till kun-
derna. Så är det inte för Länsförsäkringar 
som i stället ser skaderegleringen som 
den avgörande uppgiften. Liknande pa-
ralleller går att hitta för prispressaren 
Kommuninvest. För oss båda är den 
upplevda kundnyttan det viktiga. 

DiAlog: Din gedigna bakgrund med 
lång erfarenhet inom finans- och  
försäkringsbranschen var ett starkt  
motiv till valet av dig som ordförande  
i Kommuninvests bolagsstyrelse.  
Vilka lärdomar hade du med dig  
till Kommuninvest?
Tommy PERsson: I båda verksamheterna är 
jag övertygad om att tillväxt skapar 
framgång. Given på resan är insikten av 
värdet att lyssna på kunderna. Jag tror 
också att min vana som mötesordförande 
var till nytta. Och tro på laget som kraft.

DiAlog: När Dialog intervjuade dig 
i samband med att du valts till ord- 
förande i bolagsstyrelsen våren 2008  
sa du att det är viktigt att Kommun-
invest har en bra riskhantering utan  
att samtidigt tappa i konkurrenskraft. 
”I framtidsscenariot finns både ökad  
effektivitet och tillväxt.” Kommentar!
Tommy PERsson: Bland det första vi gjorde 
sommaren 2008 var att ta in en extern 
konsultfirma som analyserade Kommun-
invests risker. Deras rapport var positiv.

Tillväxten har ju som bekant varit bra 
med både fler medlemmar och ökad ut-
låningsvolym.

Effektiviteten brukar mätas i kost-
nadsmassa i förhållande till balansom-
slutning. Här har vi ökat ett antal bas-
punkter i stället för att minska. Det är 
ingen dramatisk förändring, men helt 
klart ett förbättringsområde.

DiAlog: Hur fungerade samarbetet 
mellan bolagsstyrelsen – som du var 
ordförande i – och föreningsstyrelsen?
Tommy PERsson: Det fungerade bra och med 
en ömsesidig respekt. De i föreningsstyrelsen 
var ägarna och i bolagsstyrelsen var ex-
perterna. Ägarna pekade på vad som ska 
lösas och vi talade om hur det ska lösas.

Det är viktigt att bolagsstyrelsen be-
håller sin integritet och det tycker jag att 
den har gjort.

DiAlog: De senaste åren har Kommun-
invest ägnat mycket tid åt frågan om 
ägarstyrning. Hur har detta område ut-
vecklats och varför?
Tommy PERsson: Under min tid har ägardi-
rektiven arbetats om vid två tillfällen. Det 
är viktigt att ha tydliga och uppdaterade 
direktiv. Ett exempel på en angelägen prin-

cipiell förändring är att inte längre tillåta 
att en person samtidigt kan sitta både i 
föreningsstyrelsen och i bolagsstyrelsen, 
eftersom en rollkonflikt kan uppstå.

DiAlog: Vad är ett bra ledarskap 
för dig?
Tommy PERsson: A och O är att välja rätt 
medarbetare. Och att ge dem ansvar och 
feedback. Min övertygelse är att männis-
kor växer med uppgiften och att alla vill 
göra ett bra jobb och få beröm för det. 
Som en följd ska ett bra ledarskap genom-
syras av dialog och närvaro.

DiAlog: Både kapitaliseringsfrågan och 
introduktionen av Kommuninvests  
egna svenska obligation har varit vik-
tiga frågor för dig. Kommentar!
Tommy PERsson: Det stämmer bra. För-
stärkningen av det egna kapitalet har ju 
gått helt enligt planerna. Det är viktigt att 
betona att kapitaltillskottet inte ska an-
vändas för att ta större risker, utan enbart 
användas som buffert.

När det gäller den svenska obliga- 
tionen, så tror jag på dess framgång. Det 
finns en efterfrågan på obligationer med  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lång löptid, under förutsättningen att 
prisbilden blir den rätta. 

En enorm fördel är att slippa kostna-
der för valutasäkring. Dessutom blir 
obligationerna belåningsbara hos Riks-
banken.

DiAlog: Kommuninvest har ett tydligt 
uppdrag från ägarna att vara Kom-
mungäld för den kommunala sektorn  
i Sverige. 

Hur ser du på Kommuninvests  
fortsatta resa? 
Tommy PERsson: Hittills har resan gått bra. 
Jag tror på verksamhetsidén i dag och i 
morgon.

Det är inte utan stolthet jag minns ett 
telefonsamtal från Urban Karlström, 
statssekreterare åt kommun- och finans-
marknadsminister Mats Odell. Det var 
mitt under brinnande finanskris och han 
frågade mig. ”Klarar ni det här?”. Mitt 
svar var ”Ja.”
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Nyss hemkommen från världens ekono-
miska gigant Kina, går mina tankar till 
framtiden och hur den kan komma att se 
ut för våra barn och barnbarn. På något 
sätt känns ett besök i landet som att möta 
välfärden både historiskt och i framtiden 
på en och samma gång. 

Etablerade ekonomier som hittills 
agerat som draglok i uppgång och stabi-
lisator i nedgång visade sig i krisens spår 
stå på en mycket instabil grund. Det ra-
tionella Wall Street var långt mer riska-
belt än Shanghai och den stabila eurozo-
nen visade sig innehålla stora dolda 
underskott.

På ett år minskade världens finansiel-
la tillgångar med 400 miljarder kronor. 
Den ekonomiska historien kan delas upp 
i världen före och efter finanskrisen.

Globalt kan vi se att återhämtningen i 
världsekonomin fortsätter. Handeln mel-
lan länder ökar och det gynnar svensk 
export och svenska investeringar. Hus-
hållen har blivit allt mer optimistiska 
och konsumtionen stiger. 

REglERingAR PåvERKAR 
Den osäkra statsfinansiella situationen i 
omvärlden medför samtidigt att många 
länder behöver genomföra stora finans-
politiska åtstramningar för att komma till 
rätta med sina budgetunderskott. Dessa 
åtstramningar väntas dämpa BNP-
tillväxten i euroområdet, vilket även håller 
tillbaka utvecklingen av BNP och inflation 
i Sverige, på längre sikt. Räntan kommer 
troligen inte att behöva höjas lika myck-
et och snabbt som i tidigare bedömningar. 
Högaktuella frågor för landets låntagare 
är hur införandet av de nya Basel 3-regler-
na kommer att påverka finansierings-
villkoren.  

Ljusare prognoser kommer också att 
gynna den svenska kommunsektorn där 
drygt 90 procent beräknas redovisa ett 
positivt resultat före extraordinära pos-
ter för 2010.

För att skapa en långsiktig finansiell 
stabilitet inom Europa lämnade EU-
kommissionen nyligen förslag på en 
förbättrad ekonomiskpolitisk samord-
ning. Samtliga delar ligger i linje med 
de diskussioner som vi nyligen höll  
mellan European Association of Public 
Banks (EAPB), Chief Economist Network 
och EU-kommissionen i Varna, Bul-
garien. Fokus ligger på att stärka bud-
getdisciplinen samt direkta åtgärder för 
finansiering av den framtida välfärden.

Som en följd av den inhemska kri-
sen stöps nu den grekiska ekonomin 
och statsapparaten om på ett sätt som få 
hade kunnat föreställa sig. Ett inslag är 
en omfattande kommunreform om det 
lokala självstyret som ska genomföras 
i samband med de kommunala valen i 
november.

välFäRDEns FinAnsiERing
I Sverige är den så kallade Borgkommis-
sionen klar med sin rapport om välfärdens 
framtida finansiering. Huvudbudskapet är 
att detta är ett mångfacetterat problem 
som partierna måste ta tag i för att ge-
mensamt hitta en lösning.  Problematiken 
om finansieringen av framtidens välfärd 
är sedan länge välkänd och rapporten  
innehöll inga överraskningar men väcker 
ändå tankar. Sverige är givetvis inte på 
något sätt ensam om dessa välfärdens ut-
maningar. I Europa är frågan högaktuell 
där många av länderna har allt färre unga 
invånare som skall finansiera en kraftigt 
ökad andel äldre befolkning. Exitstrategier 
och eurozonkrisen handlar alltså inte bara 
om statsskulder utan om vår framtid och 
välfärd. 

Även Kommuninvests första aktiva 
deltagande i årets Almedalsvecka i 
Visby gick under temat välfärd. Den of-
fentliga sektorn och välfärden var en het 
fråga i partiledartalen och tydligt fram-
träder bilden av att stark svensk ekono-
mi kommer att leda till extra satsningar 
oavsett vilket block som vinner valet i 
september. 

ARBETslösHET En KnäcKFRågA
Arbetslösheten kommer att bli årets val-
fråga. Den svenska ekonomin står stark 

men fortfarande har vi en mycket hög 
arbetslöshet. En fjärdedel av landets elev-
er går ut nian utan fullständiga betyg och 
vi har en av Europas högsta ungdomsar-
betslösheter. 

Två tredjedelar av 40-talisterna har 
redan lämnat arbetsmarknaden, fler väl-
jer att jobba längre och av de 400 000 
som är kvar i arbetslivet avser inte alla 
arbetsgivarna att ersätta med ungdomar 
eller annan arbetskraft. Man kommer is-
tället att rationalisera sina verksamheter.

Den ekonomiska kostnaden för en 
hög ungdomsarbetslöshet innebär lägre 
skatteintäkter och ökade kostnader. I 
längden bidrar det till allvarliga struktu-
rella utmaningar som lägre tillväxt och 
sämre global konkurrenskraft.

Ofta talas det om den offentliga sek-
torn och dess många anställda. Intressant 
att studera är att hela den jobbtillväxt 
som skett mellan 2005 och 2010 har 
kommit från den privata sektorn. Ser 
man till de offentligt anställda har dessa 
minskat med omkring 25 000 personer 
mellan maj 2005 och maj 2010.

Minskningen förklaras uteslutande av 
ett minskat antal kommunalt anställda 
(dit även landstingen räknas i statisti-
ken). Inom staten har antalet sysselsatta 
ökat något under perioden. Nedgången 
av kommunalt anställda ska dock tolkas 
med ett visst mått av försiktighet efter-
som anställda inom kommunalt ägda 
aktiebolag räknas till privat sektor i sta-
tistiken.
  
HUR KAn FRAmTiDEn TE sig? 
Vi ser fortsatt positivt på utvecklingen där 
en global BNP-nedgång eller dubbel-
dipp inte är huvudscenariot. Vissa länder 
står inför enorma finansiella utmaningar 
och andra går starkt fram i konjunktur-
uppgången. Asien, Australien, Latin-
amerika och Afrika leder uppgången med-
an USA och Europa fortfarande har 
rejäla strukturella utmaningar att möta. 
På Chefekonomens blogg läggs hela tiden 
ut analyser i dessa och andra aktuella  
frågor.

lEnA BäcKER

Chefekonom
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Ett 20-tal av Kommuninvests medlemskom-

muner påverkas av Dexias beslut att lämna 

Sverige för att koncentrera sig på sina tra-

ditionella hemmamarknader. Kommuninvest 

och Dexia har kommit överens om att samt-

liga ska erbjudas ersättningslån från 

Kommuninvest. ”Kommuninvest är den na-

turliga partnern, tack vare sin starka posi-

tion och goda samarbete med kommu-

nerna”, säger Olivier Paning, ansvarig på 

Dexia.

Flera utländska banker har i spåren av 
finanskrisen dragit sig ur den svenska 
marknaden eller är på väg att göra det. 
Perifera och små marknader som Sverige 
är inte längre intressanta när de utländska 
bankerna fokuserar på sina kärnverksam-
heter och kärnmarknader. 

Belgisk-franska Dexia är ett exem-
pel. Enligt den omstruktureringsplan 
som Dexia arbetar efter ska man kon-
centrera sig på de traditionella hemma-

Kommuninvest  
erbjuder  
medlemmarna 
ersättningslån när 
Dexia drar sig ur den 
svenska marknaden

marknaderna Belgien, Frankrike och 
Luxemburg. Aktiviteterna i Sverige ska 
successivt avvecklas.

“Vi stängde vårt Stockholmskontor i 
mars 2009 och har sedan dess betjänat 
kunderna från Paris”, berättar Olivier 
Paning. ”Det är en utmaning att ge kun-
derna samma servicenivå som från ett 
lokalt kontor och det känns nu bra att vi 
har en överenskommelse med Kom-
muninvest. Kommuninvest har en stark 
ställning i kommunal sektor och förmå-
ga att bistå våra kunder med attraktiva 
finansieringsvillkor.”

 

Refinansieringen 
kommer att bli förmånlig 
– kommunerna erbjuds 
att förtidslösa sina lån 
och att teckna nya hos 

Kommuninvest. 

”Medlemmarna kommer att kunna refi-
nansiera sig på de löptider och övriga 

villkor som passar dem bäst, och kan där-
med använda denna situation för att se 
över hela skuldportföljens sammansätt-
ning”, säger Krister Frödin, chef för 
Utlåning & Rådgivning  på Kommuninvest. 

Kommuninvest kommer att erbjuda 
samtliga medlemmar ersättningslån. 
”Det ingår i vår roll som Kommungäld 
att kunna minimera störningar som kan 
uppstå för sektorn när exempelvis en 
långivare drar sig tillbaka från markna-
den”, säger Krister Frödin. ”Vi har gått 
in och stöttat kommuner på detta sätt ti-
digare.”

 För Dexias del betyder samarbetet 
att kundernas finansieringsbehov tas 
om hand på bästa sätt.”Kommuninvest 
har möjlighet att refinansiera stora voly-
mer lån till goda villkor och har en stark 
ställning i den kommunala sektorn”, sä-
ger Olivier Paning. ”Refinansieringsupp-
lägget ger kommunerna en unik 
möjlighet till ökad flexibilitet i skuld-
hanteringen samtidigt som man får en 
stark lokal partner.”

Berörda kunder informeras under 
kommande månader. Målsättningen är 
att övertagandet av Dexias krediter ska 
vara slutförd till slutet av 2010. 
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Hylte kommun ligger i Hallands län, men både i landskapen Halland och småland. Det är den enda kommu-
nen i Hallands län som inte har någon kustlinje. centralort är Hyltebruk. 

Hylte kommun

Historia. Ån Nissan hade stor betydelse när trakten befolkades 
för 8 000–9 000 år sedan även om Nissastigen tagit över be-
tydelsen för kommunikationer. Nissan hade också betydelse för 
det järnbruk som anlades i Rydöbruk på 1700-talet. Hyltebruks 
AB bildades 1907 och blev grunden för dagens centralort. 
Efterhand uppstod sågverk, gjuterier, pappersbruk samt snick-
eri- och metallföretag. 

Politik. Mandatfördelning i kommunfullmäktige: socialdemokra-
terna 12, vänsterpartiet 0 (1), centerpartiet 8, kristdemokra-
terna 2, folkpartiet liberalerna 2, moderaterna 4 (7), kommunens 
väl 11, medansvar 3, politisk vilde 1. (Se nedan Övrigt!)

Företag i kommunkoncernen. Hyltebostäder är en kommunal 
bostadsstiftelse. Man är delägare i Hallandstrafik och äger till-
sammans med tre andra kommuner Hallwan, som förvaltar 
licenser för trådlöst bredband.

näringsliv och stora arbetsgivare. Tillverkningsindustrin domin-
erar med 45 procent av arbetsmarknaden. Pappersbruket i 
Hyltebruk är ett av världens största, med 800 anställda, och 
ingår i Stora Ensokoncernen. Kommunen har också knappt  
1 000 anställda. Näst största industri är förpackningsföretaget 
Smurfit Kappa AB. I kommunen finns också många företag inom 
verkstadsindustrin.

Kommunikationer. Riksväg 26, Nissastigen, går genom central-
orten, norrut mot Jönköping, söderut mot E6 och Halmstad. 
Till flyget i Halmstad är det cirka 50 km. Järnvägen trafikeras 
enbart av godståg.

Högre utbildningar. Vildmarksgymnasiet med inriktning mot 

jakt, fiske och viltvård. I kommunen finns också försöksverksam-
het med lärlingsutbildning på gymnasienivå.

lokala medier. Hallands Posten har egen redaktion, som också 
förmedlar nyheter till Hallands Nyheter. Sveriges Radio Halland, 
SVT Västnytt, TV4 Halland.

Kultur. Hylte kommun har ett rikligt och varierande utbud av kul-
tur, unika historiska miljöer och mötesplatser för skapande kul-
turverksamhet. Det finns flera hembygdsgårdar, kulturminnesmärken 
och muséer. Biblioteket i Hyltebruk är nyligen ombyggt.

sport. Hylte Volley spelar i elitserien för både damer och herrar. 

Kända profiler. Bertil Schough i Falkenbergsrevyn kommer från 
Hylte, liksom Jenny Sahléns Orkester, som var med i Dans-
bandskampen. Ulrika Bengtsson, känd kock i New York, växte 
upp i Hylte.

Kuriosa. Stora Enso i Hyltebruk är världens största tillverkare 
av tidningspapper.

övrigt. Efter valet bildades en majoritet i kommunfullmäktige 
av socialdemokraterna och centerpartiet tillsammans med tre 
avhoppade moderater (som kallar sin grupp ”medansvar”) samt 
vänsterpartiets representant, som lämnade partiet och blev ”poli-
tisk vilde”.

Därför blev vi medlemmar i Kommuninvest. ”Kommuninvest är 
en konkurrenskraftig spelare på den finansiella sidan. Vi ville 
skaffa oss möjligheter att låna pengar från flera än de vanliga 
bankerna”, säger kommunchefen Per Borg.

yta: 1 052 kvadratkilometer.

Folkmängd: 10 267 personer (31 mars 
2010).

Folkminskning första kvartalet 2010: 
-10 personer.

Kommunstyrelsens ordförande: 
Lennart Ohlsson (C).

Kommunstyrelsens vice ordförande: 
Micael Arnström (S).  

Kommunchef: Per Borg.  

Ekonomichef: Ulrika Jansson. 

Kommunal- och landstingsskatt: 
31.17 procent.

Hyltebruk samhället.
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Borgholm är en av ölands två kommuner och ligger på den norra halvan av den 14 mil långa och 1,5 mil 
breda ön. Kommunen har drygt 11 000 invånare och centralorten Borgholm ligger vid öns västra kust vid 
Kalmarsund.

Borgholms kommun

Borgholms stadsport.

Historia. På 700-talet fanns det en marknadsplats i Köpingsvik 
nordost om Borgholm. Härifrån hade man god blick över far-
leden i Kalmarsund och där fanns olika befästningsanläggning-
ar. Namnet Borgholm finns belagt sedan 1200-talet, men man 
vet inte om det kommer av den fornborg, som man tror låg där 
Borgholms slottsruin ligger idag, eller om det är en gammal form 
av ordet ”berg” med tanke på topografin. Borgholms slott brann 
1806 och har varit ruin sedan dess. Borgholm blev stad 1816 
och hade då bara 150 invånare. I början av 1900-talet började 
turismen ta fart och några år in på seklet byggdes det järnväg 
både norr och söder ut, men den lades ned 1962. Kungafamiljens 
sommarresidens på Solliden har bidragit till turistströmmen. 
Ölandsbron blev klar 1972 och det har lett till att många ölän-
ningar pendlar till arbeten på fastlandet.

Politik. Mandatfördelning i kommunfullmäktige: centerpartiet 
18, socialdemokraterna 11, moderaterna 9, kristdemokraterna 
3, miljöpartiet 2, vänsterpartiet 2, ölandspartiet 2, folkpartiet 
liberalerna 1, sverigedemokraterna 1.

Företag i kommunkoncernen. Borgholm Energi AB är det enda 
helt kommunägda bolaget. Kommunen äger också en mycket 
liten del av Ölands turist AB.

näringsliv och stora arbetsgivare. Största arbetsgivare är 
Borgholms kommun och landstinget samt Arla Ost. Centralorten 
är en utpräglad turistort med en av landets största småbåtsham-
nar och längst i norr finns Böda med campingplats och havsbad.  
I staden finns företag som Borgholm Strand (hotell- och konfe-
rensverksamhet m.m.). Många konstnärer och deras gallerier 
har etablerat sig i Borgholm.

Borgholms kommun har cirka 800 anställda.

Kommunikationer. Cirka tre mil söder ut från centralorten 
Borgholm på väg 136 når man Färjestaden där den sex kilome-
ter långa Ölandsbron förbinder ön med fastlandet och Kalmar, 
som har såväl järnväg som flyg. Från Kalmar går E22 söderut 
via Blekinge till Malmö och norrut längs kusten till Norrköping. 

Högre utbildningar. Ölands gymnasium i Borgholm och närhet 
till Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö.

lokala medier. Ölandsbladet, Barometern, Kalmar läns tidning, 
Östra Småland, NRJ Borgholm, Sveriges Radio Kalmar, SVT 
Smålandsnytt, TV4 Kalmar.

Kultur. Slottsruinen samlar sommartid många arrangemang. 
Borgholmsrock med kända artister som t.ex. Ulf Lundell, The 
Ark och Amanda Jensen. Numera arrangeras också Opera på 
Slottet och där hålls också regelbundna guidade visningar. 
Kommunen har flera mindre bibliotek i många av byarna. 

sport. Slim Borgudd, racerföraren, körde Formel 1 för länge se-
dan. Färskare prestationer svarar löparsystrarna Ida och Johanna 
Nilsson från Högby för. Ida kom 7:a i EM på 3000 meter hinder.

Kända profiler. Om sommaren är kungafamiljen de mest kända 
av många kända sommarölänningar, bland andra har Lill Lindfors 
stuga i Löt. Karin Svensson är en känd kock, som bland annat 
medverkar i radioprogrammet Meny.

Kuriosa. Varje år den 14 juli firas kronprinsessan Victorias födel-
sedag. Programmet innehåller kända artister och idrottsmän och 
dagen efter avgjordes Victorialoppet på 9 kilometer för 30:e 
gången.
 
övrigt. I Borgholms kommun finns det 32 naturreservat, såväl 
lövskogar som långa sandstränder och raukar. 

Därför blev vi medlemmar i Kommuninvest. ”För oss i Borgholms 
kommun har kommunens ekonomiska förutsättningar alltid 
varit en central fråga. Som vi ser det ger Kommuninvest oss de 
finansieringsalternativ vi behöver för framtiden”, säger Lars H 
Frick, kommunchef i Borgholm.

yta: 680 kvadratkilometer.

Folkmängd: 10 788 personer.

Folkökning/minskning senaste  
halvåret: - 91.

Kommunstyrelsens ordförande: 
Lisbeth Lennartsson (c).

Kommunstyrelsens vice ordförande: 
Sune Axelsson (s) .

Kommunchef: Lars H Frick. 

Ekonomichef: Evert Kvarneke.

Kommunal- och landstingsskatt: 
32,63 procent. 

Hylte kommun



Svenska kommuner och  
landsting i samverkan

Telefon: 019-16 78 00   www.kommuninvest.se

Kommuninvest erbjuder samtliga svenska 
kommuner och landsting en effektiv finans-
förvaltning. 

I rollen som en samhällsnyttig och  
allmän Kommungäld intar verksamheten  
en särställning i omvärlden.

Vi skapar mervärden som var och en  
inte kan åstadkomma på egen hand. 

Tillsammans bär vi på en bra idé. 

      En idé som går  
från klarhet till klarhet

 Sm
ycke ur serien ”Collier”, av W

olfgang G
essl. 

Är du intresserad av att ersätta  
din nuvarande pappersutgåva av 
Kommuninvest Dialog med en 
digital variant?

Kontakta Lucas Kolping, 
lucas.kolping@kommuninvest.se  
så kommer du i fortsättningen  
att få en PDF via e-post.

vill du ha Dialog  
i digital form?

Åke Nilsson
bitr. chef utlåning och 

rådgivning

 Telefon: 019-16 78 08

Krister Frödin
chef utlåning och 

rådgivning
Telefon: 019-16 78 16

Ann Sörman 
Telefon: 019-16 78 20

Ulf Selinder 
Telefon: 019-16 78 12

Nedim Murtic
Telefon: 019-16 78 07

 

Sofia Frändberg
Telefon: 019-16 78 17

Kommuninvests  
finansrådgivare

Karl Aigéus
Telefon: 019-16 78 28

nytt gemensamt telefonnummer  
för utlåningsärenden:

Telefon 019-16 78 81
Kl 08.00 – 12.00, 13.00-17.00


