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Ledare

Kommuninvest ägs av svenska
kommuner och landsting och är
kommunsektorns största långivare.

TOMAS WERNGREN

Vd Kommuninvest ekonomisk förening

UPPDRAGET ATT BYGGA
VÄLFÄRD BESTÅR
efter valet står många av Sveriges kommuner och landsting
inför en ny politisk verklighet. Men det viktiga uppdraget – att
säkerställa att centrala välfärdstjänster som vård, skola och omsorg
på ett kvalitativt sätt når ut till medborgarna – består.
För att klara medborgarbehoven i ljuset av både en ökande
befolkning och demografiska förändringar görs det omfattande
kommunala investeringar runtom i Sverige, vilket framgår av
en rapport som Kommuninvest publicerade i juni för perioden
2007–2012. Investeringstakten fortsatte öka under 2013, visar en
färsk analys som presenteras i detta nummer.
Investeringar i sjukhus, skolor och kraftanläggningar är investeringar på mycket lång sikt, som ofta kräver finansiering i form av
lån. Eftersom det gäller långsiktiga tillgångar och svensk välfärd
är det viktigt att kommunsektorn har en lånestrategi som kan stå
pall för de kriser som obönhörligen kommer. Än så länge har den
oroande utvecklingen i vår omvärld inte nämnvärt påverkat förutsättningarna för upplåning på världens kapitalmarknader, men
förutsättningar kan snabbt förändras.
genom att äga sitt eget låneinstitut försäkrar sig svenska kom-
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muner och landsting om tillgång inte bara till långsiktigt stabil
finansiering, utan även finansiering till lägsta möjliga kostnad. I
slutänden gynnar det förstås medborgarna, genom att varje skattekrona räcker till mer välfärd. Fler länder vill ta efter denna modell,
under hösten startar exempelvis Kommuninvests franska motsvarighet, Agence France Locale, upp sin verksamhet.
Alla nya och gamla läsare – varmt välkomna till Dialog! Detta
nummer innehåller flera förhoppningsvis inspirerande artiklar,
med beröring på kulturekonomi, miljonprogramsrenoveringar och
mjuka investeringar med mera.
Med hopp om god läsning!
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Affärsmässiga
renoveringar
Daniel Höök och Tomas Westerberg på Väsbyhem
arbetade fram en plan för miljonprogramsområdet
Sigma i Upplands Väsby.

6

Mjuka frågor i Almedalen
På Kommuninvests seminarium under Almedalsveckan diskuterades
investeringar för att minska framtida utanförskap.

13

5

18

Kulturen lyfter Umeå
Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd och eldsjälen bakom
Kulturhuvudstadsåret konstaterar att satsningen gav vinst.

28
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31

Investeringarna
tappar tempo

Kommuninvests roll i
Sverige

I Zaragoza minskar
skulden något

”Esther” har alltid
patienten i fokus

Projekt på is i Stockholm
minskar investeringstakten, skriver
Kommuninvests Mattias Bokenblom.

Träffa Maria Viimne, vice vd och
andra medarbetare på Kommuninvests kontor i Örebro.

Skuldberget lättar något i spanska
kommuner. I Zaragoza från 948 till
859 miljoner euro

Möt förnyaren Nicoline Vackerberg
som skapat ett system där vården
av äldre följs upp.
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Noterat

Det är inget konstigt
hokus pokus, det gäller
att planera.
Storsjöbadet i Östersund har renoverats till en kostnad av 100 miljoner kronor.

Kommunalrådet Claes Pettersson (S) om varför Arvika
kommun går 50 miljoner kronor plus varje år.
Källa: NWT

Östersunds kommun investerade mest
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Kommuninvest,
Sverige

annat byggt sportanläggningar för 260
miljoner kronor och renoverat Storsjöbadet till en kostnad av 100 miljoner
kronor. Det finns även stort behov av
underhåll i skolor och äldrehem.
– Vi har råd! försäkrar Ann-Sofie
Andersson (S), kommunstyrelsens
ordförande till Dagens Samhälle.

MuniFin,
Finland

var det Östersunds kommun som under
åren 2007–2012 investerade mest, totalt
16 750 kronor per Östersundsbo och
år. Det visar Kommuninvests rapport
Kommunala investeringar. Snittet för
hela riket var cirka 9 000 kronor per
invånare och år. Östersund har bland

Kommunekredit,
Danmark

trots en måttlig befolkningstillväxt

40

20

0

Så här stora marknadsandelar av offentliga
lån har de nordiska kommunutlånarna.
Källa: Moody's

Kommuninvest får igen högsta

kreditbetyg, AAA med stabila utsikter,
av Standard & Poor’s. Kreditvärderingsinstitutet lyfter bland annat fram
solidariska borgensåtagandet från
Kommuninvests ägare, den robusta
likviditetsreserven med tillgång till
centralbanksfinansiering och den
höga kvaliteten i låneportföljen.
”Vi tror Kommuninvest kommer
att fortsätta visa god lönsamhet och
bra resultat tack vare en kombination
av aktivt arbete med lånemarginalerna, kontroll på interna kostnader
och en växande lånestock. Det bygger
vidare bolagets ställning som den ledande långivaren till svensk offentlig
sektor.”, skriver Standard & Poor’s.

4

Allmännyttan sålde
10 000 lägenheter
förra året sålde de kommunala

bostadsbolagen 10 000 lägenheter
i 80 kommuner. Den största delen
såldes till privata fastighetsbolag och
en tredjedel ombildades till bostadsrätter. Under samma tid byggde och
köpte de kommunala bolagen 9 900
lägenheter så innehavet inom allmännyttan är alltså detsamma. Botkyrka
sålde flest – 1 300 lägenheter.

27 %

Så mycket ökade rörelseresultatet i Kommuninvest första halvåret 2014. Resultatet landade
på 419 miljoner kronor. Bruttosoliditetsgraden
ökade från 0,96 till 1,16 procent.
– Såväl periodens resultat som de kapitalåtgärder våra ägare vidtagit, visar att Kommuninvest är väl förberett för bruttosoliditetskrav
för finansiella institut som införs 2018, säger vd
Tomas Werngren i en kommentar.
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Intresset var stort när Kommuninvest presenterade rapporten "Kommunala investeringar 2014" under Almedalsveckan. Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping, var en av talarna.

Mjuka investeringar
samlade stor publik
Kommuninvests rapport om kommunala hårda investeringar och diskussioner
om mjuka investeringar för att minska framtida utanförskap och arbetslöshet,
väckte stort intresse under årets Almedalsvecka i Visby.

U

ppenbarligen väcker frågan om
kommunala investeringar stort
intresse. För trots att Kommuninvests seminarium under
Almedalsveckan i Visby arrangerades i en
av kongresscentrets större lokaler, räckte
stolarna inte till.
Efter Mattias Bokenbloms inledande
presentation av Kommuninvests rapport
”Kommunala investeringar 2014”, ägnades huvuddelen av seminariet åt kommunernas möjligheter och vilja att göra
sociala, ”mjuka” investeringar och vilka
effekter dessa kan få. Det som diskuterades var främst satsningar för att stödja
elever med svaga prestationer, tidiga
insatser för utagerande barn och praktikplatser för att förhindra att unga fastnar i
långvarig arbetslöshet.
Professor Lars Hultkrantz vid Örebro
universitet inledde med en lägesrapport

TEXT: ANDERS BORG FOTO: RAMIN RAHMANI

om hur kommunerna arbetar med sociala
investeringar. Han konstaterade att preventiva satsningar kan ge stora positiva
resultat, men att dessa syns först på lång
sikt och att kommunernas budgetarbete
och processer oftast har en mer kortsiktig horisont. Dessutom saknas enhetliga
mät- och utvärderingsmetoder och många
kommuner kan därför inte följa upp sina
satsningar med någon större säkerhet.

E

n kommun som gått i bräschen
för sociala investeringar är Norrköping, där man skapat en modell
med öronmärkta pengar för investeringar som är lönsamma först på sikt.
– Vår kommun växer snabbt och vi måste
satsa mycket pengar på utbyggnad av skolor, förskolor, bostäder och andra ”hårda”
investeringar. Därför måste vi också arbeta
aktivt för att få ned kostnaderna för socialt

utanförskap, sade Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist, och fortsatte:
– Vi vet att tidiga insatser fungerar, och
nu har vi också en uppföljningsmodell
som visar att de ger effekt och är samhällsekonomiskt lönsamma. Vi har visat
att det som är mänskligt lönsamt också är
ekonomiskt lönsamt.
Avslutningsvis fick deltagarna svara på
frågan vilka kommunala investeringar
som kommer att vara viktigast på tio års
sikt. Satsningar på skola, förskola och
äldreomsorg, utbyggnad av infrastruktur,
samt upprustning av skolor och sjukhus
byggda på 1960-talet, dominerade svaren.
Lars Stjernkvist överraskade med att peka
ut kultur som en viktig sektor att investera i för att säkerställa att kommunen är
attraktiv även i framtiden. W
Läs på sidan 14 hur Umeå med Kultur
huvudstadsåret lyft sin kommun.
Kommuninvest Dialog #3 2014
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Om inte Nicke Wainebro, vd på Hultsfreds
Bostäder kunnat hyra ut området Stålhagen
som flyktingboende hade det sett mörkt ut
för många av fastigheterna.
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Miljonprogrammets framtid

Affärsmässiga
renoveringar
Det är fortfarande bara cirka 30 procent av
Sveriges miljonprogram som är renoverat. Men
kostnaden behöver inte bli så hög och det går att
hitta affärsmässighet även i en liten ort. Läs hur
man gör i Hultsfred och Upplands Väsby.
TEXT: DAVID GROSSMAN FOTO: DAVID GROSSMAN OCH PETTER COHEN

D

et är tur att vi kan hyra ut
en del som flyktingbostäder, säger Nicke Wainebro,
vd på Hultsfreds Bostäder
när vi sitter i bilen på
väg ut mot Stålhagen, ett
bostadsområde i de södra
delarna av staden som
byggdes i början av 70-talet.
De 310 lägenheterna skulle bli bostäder åt
nyanställda när en spånskivefabrik etablerades i
kommunen, men samtidigt lades andra verksamheter ner och det blev aldrig den efterfrågan på
nya lägenheter som planerarna i kommunhuset

räknat med. Och nu över fyrtio år senare när
husen kräver renoveringar har de blivit en huvudvärk för såväl kommunen som bostadsbolaget.
Räddningen är då att Hultsfreds Bostäder kan
hyra ut 200 lägenheter som flyktingbostäder till
Migrationsverket, varav 130 lägenheter finns i
Stålhagsområdet.
– Så som läget ser ut nu är blandningen
av flyktingboende, vanligt boende och olika
verksamheter framtiden för det här området,
säger Nicke Wainebro när han blickar ut över
husen.
Alternativet är att riva en del av fastigheterna.
Hultsfreds Bostäder har redan rivit fastigheter
a
Kommuninvest Dialog #3 2014
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Det känns bra nu när räntan är låg och egentligen
borde man kanske passa på att göra fler åtgärder.

med 200 lägenheter. Det finns beslut på att
ytterligare 50 lägenheter ska rivas de kommande
åren.
Situationen i Hultsfred är förstås på inget sätt
unik. Enligt en ny rapport från analysföretaget
Prognoscentret, gjort på uppdrag av Trä- och
Möbelföretagen (TMF), finns det upp emot
150 000 lägenheter som är olönsamma att renovera och som kan befinna sig i farozonen för
rivning, de flesta i Sveriges små kommuner och
självklart med stor övervikt i avfolkningsbygd.
– Det är i dessa områden man lappar och
lagar, konstaterar Thomas Ekvall, analytiker på
Prognoscentret.
Deras analys som bygger på intervjuer med
119 fastighetsägare över landet visar att renoveringstakten och ambitionsnivån skiljer sig rätt
mycket beroende på område, men också om
ägaren är ett kommunalt bolag eller en privat
fastighetsägare. Den stora bulken orenoverat
bestånd ligger i större städer där fortfarande
460 000 lägenheter i miljonprogrammet inte är
åtgärdade. Här har de allmännyttiga bostadsbolagen kommit längre än den privata sektorn
där även bostadsrätter är inräknade. Antagligen
beror det på att trycket för att renovera är större
inom allmännyttan och för att en stor del av
fastigheterna är i sämre skick än i det privata
beståndet.

D

e mest aktiva bolagen finns i mellanstora kommuner med mellan 25 000
och 75 000 invånare. Det är också i
de kommunerna som man planerar
att renovera mest de kommande fem åren (se
diagram).
– Vi tycker siffrorna rätt väl speglar utbud
och efterfrågan. I storstäderna kan man hyra ut
bostäder även om de inte är i så bra skick. På
en något mindre ort är risken stor att bolagen
står med vakanser om folk inte är nöjda, och

8

Nicke Wainebro, vd Hultsfred bostäder
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Kostnaderna för nödvändiga renoveringar. Källa: Prognoscentret

då satsar man på att renovera, säger Joel Jönsson, analytikerkollega till Thomas Ekvall på
Prognoscentret.
Hur stort är då renoveringsberget och vad
kommer det att kosta att i längden åtgärda
950 000 lägenheter i flerbostadshus? Det har
nämnts siffror på 400 miljarder kronor och
ända upp till astronomiska 900 miljarder i debatten. Analytikerna på Prognoscentret landade
på mellan 140 till 150 miljarder kronor för de
lägenheter som fastighetsägarna anser behöver
renoveras. Nu ska det påpekas att den beräkningen inte har med kostnader för evakueringar
och så kallade sociala upprustningar som lekplatser, gårdar och andra gemensamma miljöer.
Inte heller moms.
– De här jättesummorna har som vi ser det
ingen bäring längre. I våra enkäter framkommer
det att bostadsbolagen tänker oerhört affärsmässigt innan man drar igång sina projekt. Det
innebär att många nöjer sig med billigare åtgärder; byta kranar och injusteringar, kanske byte
av fönster. Få gör stora ingrepp med tilläggsisoleringar eller nya snåla ventilationssystem,
säger Thomas Ekvall.

I

Hultsfred agerar Nicke Wainebro enligt lågpristänket. Istället för fönsterbyten lägger
man på ett extra glas på rutan och avloppsrör relinas (får invändig plaststrumpa) istället för att bytas ut – kostnaden är 85 procent
lägre. I de hus man bedömer affärsmässigheten
som sämst blir det bara ytskikten som åtgärdas.
Det är till stor del planen i området Stålhagen.
– Vi kan ju inte som många andra höja hyran,
fastän vi har en lägre hyresnivå än många andra
bolag som finns i vår närhet, då flyttar folk ut
och vi får än högre vakansgrad än de tio procent
vi nu ligger på, konstaterar Nicke Wainebro.
Hultsfreds Bostäder följer en underhållsplan
för åren 2010–2030 med en budget på totalt
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Här vid sjön Hulingen ska Hultsfreds Bostäder bygga 12 nya lägenheter trots att det finns många lediga lägenheter i staden. – Vi hoppas att äldre personer ska flytta hit och sälja
sina villor som då kan tas över av familjer utifrån, säger vd Nicke Wainebro. Kommunen skjuter till 20 miljoner i ägartillskott.

300 miljoner kronor. Bolaget har lån på 171 miljoner hos Kommuninvest och man räknar med
att klara sitt program utan fler lån, förutsatt att
räntan inte skjuter iväg.
– Det känns bra nu när räntan är låg och
egentligen borde man kanske passa på att
göra fler åtgärder. Vi skrev nyligen om lån som
legat på 2,7 procent till en rörlig ränta på 1,04
procent. Håller den sig på den nivån klarar vi
ekonomin. I fjol fick vi till och med en vinst på
tre miljoner kronor, säger Nicke Wainebro.

Den låga räntan har även satt fart på ett
nybygge, 12 lägenheter med utsikt över sjön,
som kommunen beslutat om trots att delar av
Hultsfreds Bostäder står med vakanser.
– Ja, det kan tyckas märkligt, men vi måste
vara attraktiva annars går det bara fortsatt
neråt, säger Lars Rosander, centerpartistiskt
kommunalråd i Hultsfred. 20 miljoner skjuter
man till i ett ägartillskott till bostadsbolaget.
Förhoppningen med nya bostäder är att äldre
Hultsfredsbor ska flytta från sina villor och ge a

20%

av de privata lägenheterna i större
städer är renoverade. Hos allmännyttan är motsvarande siffra 28
procent.
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Renoveringen av området i Sigma i Upplands Väsby
blev dyrt och hyrorna höjdes med 40 procent. Tomas
Westerberg, fastighetsutvecklare och Daniel Höök,
administrativ chef, på Väsbyhem tror att investeringen
kommer att löna sig på lång sikt.

10
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Bostadsbolagen tänker oerhört affärsmässigt
innan man drar igång sina projekt.

plats till familjer som idag bor utanför kommunen. Invånare med jobb som ska tillföra kommunkassan mer skattepengar. Att öka flyktingmottagandet tror inte Lars Rosander är en långsiktig
lösning för att motverka avfolkningen.
– Vi är redan nu landets fjärde största mottagare av flyktingar (i förhållande till folkmängd). Det
sätter press på en så liten kommun som denna,
säger Lars Rosander.

O

m det är vakanser i Hultsfred så ser
bilden helt annorlunda ut i Upplands
Väsby 34 mil norrut. Där står 20 000
invånare i kommunens bostadskö och
ledningen för Väsbyhem känner sig rätt säkra på
att deras investeringar i renoveringar är lönsamma
i längden.
Som i området Sigma där Daniel Höök, administrativ chef och Tomas Westerberg, fastighetsutvecklingschef på Väsbyhem visar oss runt.
– Här gjorde vi en total upprustning till en hög
kostnad. Men vi behövde också höja hyran med
40 procent och på det sättet få ekonomi i projektet. Lyfter man ett område med sämre rykte och
får trivsel är det på sikt en affärsmässig investering, säger Daniel Höök,
Väsbyhem låg i topp när det gäller satsningar på
fastighetsunderhåll i en genomgång som Hyresgästföreningen gjorde för 2012. Långt över sina
kollegor inom allmännyttan. Mycket tack vare att
åtta fastigheter ombildades och såldes till bostadsrättsföreningar åren 2010–2013. Några hus har
även sålts till privata fastighetsägare.
– Det har gett oss en god likvid och vi har
inte behövt låna i så hög grad. Då finns det inget
skäl till att vänta med nödvändiga renoveringar,
de måste ju ändå göras förr eller senare, menar
Daniel Höök.
Men hög efterfrågan på bostäder innebär inte,

Thomas Ekwall, analytiker Prognoscentret

HULTSFREDS
BOSTÄDER
AB Hultsfreds Bostäder är
Hultsfreds kommuns största
bostadsföretag. Det är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar
1 677 bostadslägenheter, 194
lokaler och 180 garage.
Vakansgrad 2013:
10,4 procent.

Resultat 2013:

2,9 miljoner kronor.

Långfristiga skulder:

173 miljoner kronor.

Soliditet: 23,8 procent.

VÄSBYHEM
AB Väsbyhem är ett allmän-

nyttigt bostadsföretag som ägs i
sin helhet av Upplands Väsby kommun. Väsbyhem äger och förvaltar
cirka 4 400 lägenheter och cirka
30 500 kvm lokaler i Upplands
Väsby.

Vakansgrad 2013: 0 procent.
Resultat 2013:

73 miljoner kronor.

Långfristiga skulder:

1,14 miljarder kronor.

Soliditet: 34 procent.

betonar Tomas Westerberg, att man gör omfattande renoveringar överallt.
– Det går inte att räkna hem ett fasadbyte på
alla fastigheter. Vi gör en bedömning hus för hus.
Men alla 1 200 lägenheter som inte är åtgärdade
ska förnyas i olika omfattningar.
Precis som i Hultsfred finns även nybyggen på
Väsbyhems agenda, fast i denna växande kommun
förstås i helt andra dimensioner. 360 lägenheter
är i produktion i skrivande stund, varav 75 blir
inflyttningsklara 2015 och resterande 2016.
I ett av projekten, mitt emot området Sigma,
rullar det grävskopor som gör grundarbeten för
83 nya lägenheter. Men det är inte hyresrätter.
Väsbyhem är det enda kommunala bolaget i landet som bygger nya bostadsrätter för att finansiera
ombyggnad av resterande miljonprogram.
Nya bostadsrätter är långt från allmännyttans
kärnverksamhet men det visar också att bolagen
agerar allt mer affärsmässigt och att skillnaden
mellan privat och kommunal bostadsverksamhet
blir allt mindre.

D

et ligger också helt i linje med den
nya lag som tillkom 2011 där det står
föreskrivet att kommunala och privata
bostadsbolag ska agera på samma
spelplan. Kommunerna får inte åsidosätta konkurrensen med bidrag eller för låga avkastningskrav
på sina bostadsbolag. En komplexitet är dock om
lagen ska tolkas som att varje enskilt projekt, som
en renovering, måste vara affärsmässig eller om
den avser hela bolagets verksamhet.
– Kommunen ska ställa avkastningkrav på
bolaget, men läser man förarbeten till lagen gäller
affärsmässigheten i varje enskild fastighet. Risken
finns annars att privat värd begär att få det prövat
hos Konkurrensverket, säger Sophia MattssonLinnala, tidigare chef för ekonomi- och finans- a
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”

Hultsfreds kommun har tappat industrier och befolkningen minskar, men kommunalrådet Lars Rosander (C) menar att nya satsningar, som attraktiva bostäder, är enda vägen att gå.

Visar man ingen tillväxt blir det inga
statliga satsningar, och utan satsningar
blir det ingen tillväxt.

50%
av den tekniska kostnaden vid
renovering står vatten och avlopp
för. Uppvärmning 25%, El 20% och
ventilation 5%.

12

Lars Rosander, kommunalråd, Hultsfred

enheten på Sabo och sedan i våras vd för Huge
Fastigheter i Huddinge utanför Stockholm. Men
tillägger hon, det är förstås inte självklart vad
som är korrekta överväganden. Ibland hamnar
man i lägen där man behöver lösa fler problem
och se till helheten. Det gör även privata bolag.

S

ophia Mattsson-Linnala är inte förvånad
över att bolagens planer är mer försiktiga
än den gängse bilden av renoveringsbehoven.
– Man ska komma ihåg att det är många
intressenter som gärna vill trissa upp behov och
förväntningar. Det handlar också om att sätta
press på politikerna för att få bidrag till renoveringar. Ett och annat bolag ligger säkert och
väntar på bidrag till energiåtgärder, säger Sophia
Mattsson-Linnala.
I Hultsfred tycker både Nicke Wainebro och
Lars Rosander att staten borde skjuta till pengar
till renoveringar, i alla fall till tillgänglighetsan-

passningar och energieffektiviseringar för att nå
de miljömål som regeringen ställt upp.
I enkäten som Prognoscentret gjort är det
också 40 procent av de tillfrågade som efterlyser
någon form av stöd.
– Renoveringstakten de kommande åren bedöms vara som tidigare år, men politiska utspel
om bidrag, påpekar Joel Jönsson, kan också
förhala processen där man skjuter på beslut i
tron att staten skjuter till pengar i framtiden.
Får Lars Rosander, kommunalrådet i Hultsfred, välja ett bidrag så är en snabbare järnvägsförbindelse till Linköping högt upp på önskelistan. Det skulle kunna få fler att bo Hultsfred
och pendla till jobb.
– Vi talar förstås med folk i regering och
riksdag. Vårt problem, liksom andra orter i vår
situation, är att visar man ingen tillväxt blir
det inga statliga satsningar, och utan satsningar
blir det ingen tillväxt. Rena moment 22 alltså,
konstaterar Lars Rosander. W
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Analys Investeringar

FOTO: ROBIN ANDERSSON

INVESTERINGSTAKTEN
FORTSATT HÖG
2013 uPPgicK kommunsektorns investeringar till 115,4 miljarder kronor, en
ökning med drygt 4 procent jämfört
med året innan. Det visar Kommuninvests uppföljning av sektorns ekonomiska utveckling.
Utvecklingen skiljer sig dock kraftigt åt mellan olika delar av landet.
Investeringarna i Stockholms län, inklusive investeringar gjorda av Stockholms läns landsting, minskade med 4
procent, från 34,4 till 32,9 miljarder.
Samtidigt steg investeringarna i resten
av landet med 8 procent, från 76,1 till
82,5 miljarder.
Att investeringarna minskar i Stockholms län beror dels på en återgång
till mer normala investeringsnivåer i
flera kommuner, dels på förseningar i
vissa investeringsprojekt i Stockholms
stad. Trots minskningen var investeringsnivån i Stockholms län ändå
bland de högsta i landet, med 14 700
kronor per invånare.
investeringarna i övriga landet drivs

i hög grad av kommuner i kommungruppen Större städer (som Eskilstuna,
Helsingborg, Linköping, Uppsala och
Västerås). Hos de 31 kommunerna i
gruppen ökade de sammanlagda investeringarna med 15 procent under 2013,
från 29,5 till 34,0 miljarder. I övriga
kommungrupper är förändringarna
betydligt mindre.
Uppsala län toppar investerings-

FOTO: UPPSALA KOMMUN / WHITE

En färsk analys av investeringsutvecklingen i kommunsektorn visar på fortsatt
ökade investeringsvolymer. Den är 4 procent högre än året innan och det är
framför allt i större städer, med undantag av Stockholm, som ökningen sker.

Uppsala län investerar mest i Sverige per invånare. Akademiska sjukhuset är ett av landstingets största
pågående projekt. Det beräknas vara klart 2020 och kostnaden är beräknad till totalt 6,6 miljarder kronor.

ligan med 15 200 kronor per invånare.
Stora investeringar i såväl kommunen
som landstinget förklarar förstaplatsen. Lägst investeringar hade Blekinge
län med en investeringsnivå om 8 400
kronor per invånare. Genomsnittet för
hela landet låg på 11 600 kronor per
invånare.
En utförligare granskning av utvecklingen av kommunsektorns investeringar
och låneskuld under 2013 kommer i de
rapporter som Kommuninvest publicerar längre fram i höst.

ÖKNING AV KOMMUNERNAS
INVESTERINGSNIVÅ PER ÅR
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”Det är kulturen
som ger välstånd”
En del Umeåbor undrade varför staden skulle satsa
pengar på att bli Kulturhuvudstad. Nu har kritiken
tystnat och kommunalrådet Marie-Louise Rönnmark
räknar med att staden gör en rejäl vinst redan i år.
TEXT: DAVID GROSSMAN FOTO: JOHAN GUNSEUS

P

å väg till Stadshuset i Umeå
passerar jag Rådhustorget
en tidig förmiddag i augusti.
En ensam violinist står på
scenen utanför Kulturhuvudstadsårets stora glasmonter
mitt på torget. Där står två
tyska turister och lyssnar på
det för övrigt ödsliga torget – ett av de knappt
1 000 evenemang som har eller ska genomföras
under ett år som fyller Umeå med kultur – bevisligen både smått och stort.
– Om några veckor är det premiär på
operaföreställningen Elektra med 250 medverkande, säger Marie-Louise Rönnmark. Det blir
spektakulärt. Varenda biljett är såld, säger hon
och myser.
Det är nog ingen överdrift att säga att MarieLouise Rönnmark, (S), kommunalråd (avgår
vid årskiftet), kommunfullmäktiges ordförande
i Umeå och eldsjälen bakom satsningen på
Kulturhuvudstadsåret är nöjd. Hon lyser
av självförtroende när vi ses på kontoret på
Skolgatan. Det har varit många journalister från
alla delar av världen på besök i Umeå och hon
har själv åkt runt i många länder och talat sig
varm för staden.
– Se här, säger hon och visar en bild med en
mängd japanska medelålders män och hon själv

14

mitt i kostymhavet. Det är från Tokyo och ett
samarbete med Japans största koncerner som
vill stödja kultur inom EU.
– De har insett att man inte kan bygga
framgång och tillväxt i ett samhälle eller inom
näringslivet utan att satsa på kultur. En insikt
som också betonas av stadsutvecklare och av
fastighetsägare, säger Marie-Louise Rönnmark.

M

en så har det förstås inte alltid
varit. Kulturfrågorna i en kommun
är något som kommunledningarna
ofta prioriterat ner och hänvisat till
”kulturtanterna”. Med blicken riktad mot sysselsättning, infrastruktur, social service och de
traditionella åtaganden som finns inom en kommun har man enligt Marie-Louise Rönnmark
missat det som gör att folk vill bo kvar eller kan
lockas till en stad.
– Jag vet att politiker i kommuner där företag
läggs ner och där det är röda siffror i budgeten
inte har kultur högst upp på dagordningen.
Men det är precis vad man borde ha. Lyckas
man inte skapa en miljö som manar fram
kreativitet och innovationer lär det bli fler som
flyttar därifrån.
Själv konfronterades Marie-Louise av samma
ifrågasättande i mitten av 80-talet när hon för
första gången kliver in i kommunledningen i
a
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MARIE-LOUISE
RÖNNMARK
Ålder: 60 år
Bor: Umeå
Gör: Kommunalråd Umeå (S)
Utbildning: Förvaltningssocionom
Karriär: Utredare Kommunförbundet,
riksdagsledamot och kommunalråd.
En mängd olika uppdrag, bland annat
för Boverket, Utbildningsberedningen,
Post- och telestyrelsen samt SKL.
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Finns inte en miljö som manar
fram kreativitet och innovation
blir det fler som flyttar menar
Marie-Louise Rönnmark.

”

Jag ser inga problem med att kommuner lånar och
investerar så länge det är på långsiktiga projekt.

Umeå. Planer växte fram på att flytta biblioteket till centrum, att bygga ett Folkets hus och
att omvandla en brandstation till en opera. Då
kom reaktionerna. Varför skulle lilla Umeå göra
detta? I Umeå går man väl inte på teater eller på
opera.
– När Folkets hus skulle öppnas och de första
biljetterna släppas stod folk och köade från sex
på morgonen. Så mycket törstade man då efter
kultur och den andan råder fortfarande här. Vi
i Umeå är ett kulturälskande folk, säger MarieLouise. Själv tar hon fram staffliet och målar i
olja när tillfälle ges.

K

ritik har hon och kommunledningen
förstås även fått för att Umeå lagt 105
miljoner kronor på att ansöka 0m
och genomföra Kulturhuvudstadsåret.
Pengar som skulle behövts inte minst till fler
små bostäder i denna studentstad.
– Nu har det mesta av kritiken tystnat säger
Marie-Louise Rönnmark. Turism har ökat med
25 procent. Ett normalår omsätter turismen 1,3
miljarder, så det blir runt 300 miljoner till. Hotellen har bättre beläggning hela året och även
in i 2015. Vi räknar med att dessa 105 miljoner

16

Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd Umeå

4

MARIE-LOUISE RÖNNMARKS RÅD TILL STÄDER
SOM VILL UTVECKLAS
1. Jobba aktivt med stadsutveckling. Ingen vill bo kvar eller flytta
till en stad som är oattraktiv.
2. Se till att bygga nära kontakter
mellan samhälle, forskning och
företag. Det är i dessa möten
över gränserna som idéer skapas.
3. Samarbeta med folkrörelserna.
De ideella krafterna bygger
upp underifrån, inte minst inom
kulturen.
4. Bygg internationella nätverk utanför landet. Möjligheterna kanske
finns mer i Tokyo eller Peking än
i Stockholm.

kronor genererar fem till sex gånger pengarna
innan årets slut.
Men, tillägger hon, de riktiga spin-off-effekterna
räknar vi inte ska komma i år utan i framtiden.
– Vi har satt oss på kartan och all den
kreativitet som kommit upp till ytan blir en
drivkraft för företagande, innovation, forskning
och i förlängningen vårt välmående.
Det är inte bara inom kulturen som Umeå satsar. Man ligger, enligt en mätning av Kommuninvest, bland de tio kommuner i landet som
investerade mest per invånare mellan 2007 och
2012. Snittet för Umeå är 14 090 kronor per
person.
– Jag ser inga problem med att kommuner lånar
och investerar så länge det är på långsiktiga
projekt. Den försiktighet och månadsekonomi
som präglar en del politikers tänk är en fara,
säger Marie-Louise Rönnmark.
Men hon ser också, inte minst hos avfolkningskommunerna runt Umeå, hur svårt det är att ha
kvar all service till invånarna.
– Det kommer att bli tufft för många kommuner att klara sig själva. Vi kommer att se mer
av samarbete över gränserna eller sammanslagningar. W
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Nomineringar till föreningsstyrelsen

RÄKNA MED FÖRÄNDRINGAR I
FÖRENINGSSTYRELSEN NÄSTA ÅR
Torsdagen den 16 april 2015 är det dags för Kommuninvests föreningsstämma. Sannolikt
blir det större förändringar i styrelsen än vanligt, eftersom de genomförda valen till kommun
och riksdag styr fördelningen av styrelseplatser i Kommuninvest ekonomisk förening.
Dialog har talat med Arne Lernhag, valberedningens ordförande.
redningen. Valberedningens ledamöter
brukar också kontakta de politiska
partierna för att fånga upp förslag.

Hur ser du på det stundande arbetet?

– Efter förra valet blev ungefär en
tredjedel av ledamöterna i föreningsstyrelsen ersatta av nya, så vi räknar
med att det blir förändringar i den
gamla styrelsebesättningen även efter
årets val. Så det är förstås viktigt att
få in många bra nomineringar.

När är sista datum för att lämna förslag till valberedningen?

Hur ser sökprofilen ut?

– Vi följer arbetsordningen för valberedningen och i den står att resultatet
i de allmänna valen i våra medlemskommuner och landsting ska återspeglas i styrelsens sammansättning. Vi ska
eftersträva en bra geografisk spridning,
att det finns representanter för både
små och stora kommuner och en
jämn könsfördelning. Naturligtvis ska
kandidaterna också passa för upp-

Arne Lernhag, Öckerö, är valberedningens
ordförande.

dragets inriktning, men man behöver
absolut inte vara civilekonom för att
bli nominerad.
Hur går nomineringen till?

– Vi öppnar dörren för alla medlemmar att lämna förslag till oss i valbe-

– Det finns inte något formellt sista
datum. Men vi inleder vårt arbete vid
årsskiftet och behöver vara klara i
god tid före stämman som genomförs
torsdagen den 16 april 2015.
det lättaste sättet att nominera

kandidater till föreningsstyrelsen är
via valberedningen@kommuninvest.se,
men det går också bra att ringa eller
skicka e-brev direkt till någon i valberedningen.
Läs mer om nomineringar till föreningsstyrelsen på kommuninvest.se.

LÄMNA FÖRSLAG TILL LEDAMÖTER! KONTAKTA VALBEREDNING
Du kan också lämna förslag direkt till valberedningen@kommuninvest.se
Ordförande

Övriga ledamöter

Arne Lernhag (M), kommunstyrelsens ordförande,
Öckerö kommun
E-post: arne.lernhag@ockero.se
Telefon: 031-97 62 01, mobil: 070-620 60 23

Kenneth Carlsson (FP), ledamot av kommunstyrelsen, Färgelanda kommun
E-post: kenneth.carlsson@liberal.se
Telefon 0521-27 57 07, mobil: 0730-77 77 79

Vice ordförande
Anders Ceder (S), kommunstyrelsens ordförande,
Lindesbergs kommun
E-post: anders.ceder@lindesberg.se
Telefon: 0581-810 29, mobil: 070-511 52 32

Ambjörn Hardenstedt (S), kommunstyrelsens vice
ordförande, Svedala kommun
E-post: ambjorn.hardenstedt@svedala.se
Telefon: 040-626 81 25, mobil: 070-947 81 25
Elisabet Lassen (S), kommunstyrelsens
ordförande, Sollefteå kommun

E-post: elisabet.lassen@solleftea.se
Telefon: 0620-68 20 00, mobil: 070-320 22 17
Martina Mossberg (M), kommunstyrelsens
ordförande i Haninge kommun
martina.mossberg@haninge.se
Telefon: 08-606 82 83, mobil: 073-941 30 41
Kerstin Sjöström (C), ledamot av kommunfullmäktige, Nordmalings kommun
E-post: kerstin.sjostrom@centerpartiet.se
Telefon: 0932-441 02, mobil: 070-643 67 13
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– Komminvest arbetar för att
minska riskerna, medan bankerna tjänar pengar på dem,
säger Maria Viimne, vice vd på
Kommuninvest.

18
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Kommuninvests roll i Sverige

”Vi är Sveriges största
kommunala samarbete”
I ett hus på Drottningatan med utsikt över Svartån hanteras en balansomslutning på närmare 300 miljarder kronor. Kommuninvest har vuxit
till en av landets viktigaste institutioner. Vilka är målen, vad är och
vilka är de viktiga frågorna för framtiden? Dialog besökte Fenixhuset
för att fånga själen i Kommuninvests verksamhet.

F

inansiellt är vi flera gånger
större än den största kommunen i landet. Orden är Maria
Viimnes, vice vd på Kommuninvest, och det hon syftar på
är den majoritet av svenska
kommuner som är medlemmar
i Kommuninvest med en sammantagen balansomslutning på 286 miljarder
kronor vid halvårskiftet 2014.
Idag är 272 kommuner och åtta landsting medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening,
med bred representation av såväl stora som små
kommuner. På senare år har flera storkommuner,
som Göteborg och Uppsala, blivit medlemmar.
– När vi jobbar tillsammans blir vi starkare, vi
får en stabilitet, kontinuitet i agerandet och ett
kunskapskluster. Det finns hårda data som talar
till fördel för den här typen av affärskonstruktion, säger Maria Viimne.
Vi sitter i Fenixhuset som fick sitt namn när
det överlevde Örebro stadsbrand 1858 och ”likt
en fågel Fenix steg upp ur aska och ruiner”.

TEXT: RAMIN RAHMANI FOTO: PETTER COHEN

28 ÅR AV UTLÅNING
1986 Tio kommuner i Örebro
tog initiativet till det som i dag är
Kommuninvest.
1992 Kommuninvest ekonomisk
förening bildades för att äga
aktierna i bolaget.
2004 I och med Eslövs kommuns
medlemskap omfattade samarbetet
hälften av landets primärkommuner.
2014 290 av Sveriges 310 kommuner och landsting är medlemmar
i Kommuninvest.

Många av Kommuninvests konferensrum har
namn efter landets sjöar. Till rummet Vänern tar
Maria Viimne med sig två ihophäftade analyser:
”Den kommunala låneskulden” och ”Kommunala investeringarna”. Rapporter som ska förse
medlemmarna med ny kunskap.
– Den här typen av finansiella frågor, säger
hon och lägger rapporterna på bordet, jobbar en
tjänsteman i en svensk kommun med kanske tio
procent av sin tid. Då är det tufft att upprätthålla en aktualitet. Vår uppgift är att ge våra
kunder bättre underlag inför sina finansieringsbeslut.

M

aria Viimne har jobbat på Kommuninvest i 17 år och är idag både vice
vd och avdelningschef för strategi
och samhällsfrågor. För henne är
verksamheten mer än att förmedla pengar mellan långivare och låntagare. Hon talar insiktsfullt om de utmaningar som landets kommuner
står inför – om välfärden, infrastruktur, bostäder
a
och Kommuninvests engagemang i detta.
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OSCAR HJELTE
Kreditriskanalytiker
– Fler kommuner borde fundera
mer på de finansiella frågorna. Hur
man vill att skulder ska utvecklas
för att få en sund utveckling.

SOFIA FRÄNDBERG
Kundansvarig, kundgruppen
– Det är viktigt att ha en god
dialog och en hög närvaro hos
kunden. Vi vill vara den naturliga
samarbetspartnern.

THOMAS ÅKELIUS
Föreningsstyrelsens sekreterare
– Om inte vi fanns har du 310
enskilda aktörer som var och en
ska hitta den bästa förutsättningen
för sin finansiering.

20

– Vi skapades en gång i tiden av landsting och
kommuner som kände ett behov av att skapa de
långsiktigt bästa villkoren för att finansiera den
svenska välfärden. Vårt produkt- och tjänsteutbud är därför gjort för att matcha kommunernas
behov. När vi gör en analys är det ur ett kommunalt perspektiv och inte utifrån ett bankperspektiv, betonar hon.
Kärnan i Kommuninvests verksamhet är att
låna ut pengar men alla i huset på Drottninggatan är noga med att de inte misstas för att vara
en konventionell bank.
– Den viktigaste skillnaden är att banker skjuter in mer risk i det finansiella systemet än vad vi
gör. Kommuninvests verksamhetsidé är att ta ner
risk, bankernas är att tjäna på risk, säger Maria
Viimne med emfas och fortsätter.
– Vår främsta uppgift är att ordna den bästa
finansieringen för kommuner och landsting. Det
är själva essensen. Och vi är en del av den kommunala sektorn, inte en motpart som bara är bra
på kommunekonomi. Man kan använda oss för
analyser, benchmarking eller samtal – ett väldigt
brett spektrum.

K

ommuners behov skiljer sig från
varandra och kan inte hanteras på
samma sätt. Kommuninvest har därför
anpassat sina tjänster efter så kallade
typkommuner eller typbehov. Till exempel är
ett energibolag med dess finansieringsstruktur
en typutmaning. Medan kommuner som lånar
var tredje år och har en liten portfölj en annan
typutmaning.
– Pratar man med Göteborg är målet att växa
och bygga fler bostäder. I andra små kommuner
kan utmaningen istället handla om hur man ska
komma in i den minskade kostymen i takt med
minskat invånarantal, säger Oscar Hjelte.
Han är kreditriskanalytiker på Kommuninvest
med särskilt ansvar för kommunanalys. Oscar
Hjelte betonar vikten av att kommunerna har en
tydlig finansiell policy.
– Fler kommuner borde fundera mer på de
finansiella frågorna. Hur man vill att skulder ska
utvecklas för att få en sund utveckling. Det borde
finnas på agendan hos alla kommuner. Man ska

kunna koppla samman kommunens faktiska utmaningar med den finansiella policyn, säger han.
Vi går en trappa upp i lokalen till kundgruppen. Där arbetar Sofia Frändberg som kundansvarig. Kundgruppen arbetar med utlåning och
finansieringsfrågor i ett vidare perspektiv. En
viktig del av deras roll är att vara bollplank till
kunderna. Det kan gälla allt från att omstrukturera en skuldportfölj till att ge stöd när en
finanspolicy ska ses över.
Något som Sofia Frändberg vill lyfta fram är
betydelsen av en god dialog och en hög närvaro
hos kunden. Man vill vara den naturliga samarbetspartnern.
– Genom mig som kundansvarig når man all
den kompetens som finns hos Kommuninvests
medarbetare. Kommuninvest är så mycket mer
än bara billiga lån, betonar Sofia Frändberg.
Just nu arbetar kundgruppen mycket med
Kommuninvests nya skuldförvaltningssystem.
Det är ett verktyg som effektiviserar skuldhanteringen och ger fördjupade insikter i risker och
möjligheter.

E

tt stenkast bort i lokalen står Per
Adolfsson med sina kollegor och samtalar vid en datorskärm. Han jobbar
med upplåning och placeringar. Teamet
jobbar nära en rad nationella och internationella
banker för att se vilka möjligheter som finns
inom upplåningen.
– Utmaningen är att klura ut hur och var vi kan
låna billigast för att tillgodose kundernas behov.
Det innebär många bollar i luften samtidigt och
tajmingen är förstås väldigt viktig. Jag gillar
verkligen idén med att kommuner och landsting
samverkar för att få bra upplåningsvillkor, säger
han.
I konferensrummet Hjälmaren träffar vi
Thomas Åkelius. Han är den som har varit med
längst i Kommuninvest och är idag föreningsstyrelsens sekreterare. Hans uppgift är att tänka
extra mycket på medlemsfrågorna och han fokuserar just nu på de stora utmaningar som EU:s
allt hårdare kapitaliseringskrav för med sig.
– Vi ändrar nu på våra stadgar så att medlemmarna får stor valfrihet i hur de kan öka sitt
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Per Adolfsson, Funding officer, med kollegorna Ulf Selinder och Krister Frödin ser dagligen över marknaden för att låna upp och placera medel som ska finansiera utlåningen.

Jag gillar verkligen idén med att kommuner och
landsting samverkar för att få bra upplåningsvillkor.

insatskapital. Vissa medlemmar vill sätta in alla
pengar på en gång, andra vill dela upp betalningen på en längre tidsperiod.
Under några år har Kommuninvest tagit ut
högre priser för sin utlåning för att bygga upp
det egna kapitalet.
– Nu finns det önskemål från medlemmarna
att pressa ned priset för utlåning igen, säger
Thomas Åkelius.
Hittills i år har Kommuninvest fått in två nya
medlemmar. Thomas Åkelius tror inte att det
kommer dröja allt för lång tid innan alla kommuner är med.
– Nu efter valet är det viktigt för oss att nå ut
till alla nya förtroendevalda. Vi vill att de så fort

Per Adolfsson, Funding officer, Kommuninvest

som möjligt ska få kunskap om vilken nyttig
verksamhet de är en del av. Där har medlemssamråden, som vi håller runt om i landet, en
viktig funktion.
– Om vi inte fanns, vad skulle alternativet
vara då? Frågar han retoriskt och svarar:
– Ja, då har du plötsligt 310 enskilda aktörer
som var och en ska hitta den bästa förutsättningen för sin finansiering. Det ska dryftas
och det ska genomföras. Så frågan är vad som
är bäst för Sverige: En eller 310 aktörer? Vad
ger högst risk och vad är mest stabilt? Det
var grundidén för 28 år sedan när vi bildade
Kommuninvest och det är det än idag – att vi
kan göra allt bättre tillsammans. W
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MILJARDER KRONOR var
Kommuninvests totala utlåningsvolym den 30:e juni 2014.
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Nyvalda politiker om
lån och investeringar
Efter valet är det stora förändringar i kommunernas fullmäktigen
och styrelser. Dialog ringde företrädare från norr till söder för att
tala om finansiering och vad man vet om Kommuninvest.

”Avyttra fler
fastigheter”
ROBERTHO SETTERGREN (KD)

”Kollektivtrafiken
måste förbättras”

34 år, studerande, ny i Ludvika
kommunfullmäktige

20 år, ungdomspedagog, ny i
Simrishamns kommunfullmäktige

JULIA PERSSON (M)

ANDERS NILSSON (SD)

Viktigaste frågorna för kommunen?
– Vid sidan om skola, omsorg är det att
vi måste bli bättre på att ta hand om
badstränderna. Och att det byggs fler
hyresrätter då vi har en stor bostadsbrist.

Viktigaste frågorna för kommunen?
– Energifrågor och avfallshanteringen
här i Ludvika tycker jag är viktiga frågor.
Jag vill få mer hushållsnära hantering
så att man inte blir beroende av bil. I
dag får man till exempel åka långt med
trädgårdsavfall.

Viktigaste frågorna för kommunen?
– Jag har suttit i barn- och utbildningsnämnden sedan jag var 18 år och
skolan är framför allt området jag månar
om. Vi behöver föryngring och förnyelse
i kommunen. Och att elever får mer
inflyttade i skolan.

Viktigaste frågorna för kommunen?
– Vi i Sjöbo har haft sjunkande resultat i
skolan. Där måste vi satsa mer pengar.
Vi är en stor kommun och kollektivtrafiken
måste förbättras, nu är alla beroende av bil.

Vilka stora investeringar skulle du
vilja se?
– Jag anser att det skulle behövas en
biogasanläggning, utbyggd vindkraft och
solenergianläggningar.

Vilka stora investeringar skulle du
vilja se?
– När det gäller ekonomiska investeringar vet jag inte riktigt vad behöver
vi göra.

Vad tycker du att man kan låna till?
– Har inte funderat på det och inte
hunnit ta ställning till den typen av frågor.
Det har varit så mycket fokus på vårt
program och det vi ska driva.

Hur ska satsningar finansieras?
– Jag är av den uppfattningen att man
inte kan handla för mer pengar än man
har, och det borde gälla även kommuner. Det är andras pengar man sitter
och spenderar om man har politiska
uppdrag.

Hur ska satsningar finansieras?
– Man kan vara pragmatisk och avyttra
äldre fastigheter för att investera i nya och
på så sätt öka takten i byggandet. Det är
bra om man kan få föreningslivet att själva
utveckla och ta ansvar för anläggningar.
Känner du till Kommuninvest?
– Det är väl ett gemensamt ägt bolag av
Sveriges kommuner där man kan låna
pengar. Och att de har kontoret i Örebro.

ÅSA WIKBERG (MP)

”Vi behöver
föryngring”

33 år, företagare, ny i Öckerö
kommunfullmäktige

Vilka stora investeringar vill du se?
– Vi behöver nya idrottshallar och som
sagt fler hyresbostäder. Kommunen kan ta
ett ökat ansvar i planeringen av bostäder,
men det bör vara privata aktörer som
bygger och förvaltar.

22

”Bygg en biogasanläggning”

Känner du till Kommuninvest?
– Jag känner igen namnet men inte riktigt
koll på vad de gör. Tror att man lånar ut
till kommuner och stödjer investeringar.

Känner du till Kommuninvest?
– Nej, det vet jag inget om.

47 år, IT-konsult, ny i Sjöbo
kommunfullmäktige

Vilka stora investeringar vill du se?
– Helst inga kommunala investeringar
alls. Vi har redan dragit på oss relativt
stora kostnader. Man har klubbat ett
badhus som är en allt för stor kostnad i
förhållande till kommunens budget. Det
har minskat utrymmet att lägga pengar på
skola och omsorg.
Vad tycker du att man kan låna till?
– Är det en välskött kommun ska man väl
inte behöva låna överhuvudtaget. Tycker
att kommuner ska bygga en buffert för
stora investeringar. Är det skolor och annat
som förfaller så är det tvunget att låna.
Känner du till Kommuninvest?
– Nej, det är inget jag vet något om.
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”Investeringar
i äldreboenden”

ROLF ERIKSSON (S)

SARAH KARLSSON (C)
33 år, nytt kommunalråd*,
Överkalix kommun

49 år, ny ordförande i kommunstyrelsen*, Karlskrona kommun

Viktigaste frågorna för kommunen?
– Skolans lokaler, och där är nog alla
partier i Tibro överens. Skolhusen från 50och 60-talet är eftersatta.

Vilka är de viktigaste frågorna för
kommunen?
– Det är att vända avfolkningstrenden, få
in entreprenörer i kommunen och skapa
ett gott näringslivsklimat. Det är den
största utmaningen för Överkalix!

Vilka är de viktigaste frågorna för
kommunen?
– Det är att få fler unga i jobb i kommunen, och att ge varje enskild elev
rätt till det stöd som de behöver för att
klara skolan. Sen behöver vi ta fram en
konkret näringslivsstrategi och se till att
få balans i kommunens ekonomi.

61 år, ny ordförande i kommunstyrelsen*, Tibro kommun

Vilka stora investeringar vill du se?
– Skollokaler är som sagt en stor investering, och att få igång bostadsbyggandet.
Vi ligger idag minus på statistiken över
lediga lägenheter och har ett skriande
behov av att bygga nytt.
Hur ska satsningarna finansieras?
– I en liten kommun i glesbygd är de
privata aktörerna mindre aktiva och det är
svårt för oss att låna pengar i de volymer
som skulle behövas. Därför är Kommuninvest en viktig aktör för vårt bostadsbolag.
Ska vi lyckas bygga fler skollokaler
kommer det också behövas lån inom den
kommunala förvaltningen.
Vad tycker du att man kan låna till?
– Investeringa men inte för att täcka vår
löpande verksamhet. Det har vi aldrig heller behövt göra. Vi har också ett ganska
stort eget kapital med god avkastning.
Känner du till Kommuninvest?
– Absolut. Vårt kommunala bostadsbolag
har fått betydligt bättre villkor sen vi
gick med, och det tror jag att de flesta
politiker här i kommunen känner till. Som
oppositionsråd har jag varit med på
Kommuninvests stämma tillsammans med
kommunalrådet.

Vilka stora investeringar vill du se?
– Vi har ett äldreboende, Brännagården. Där finns två avdelningar som
är de enda platserna utformade för att
tillgodose demenssjuka. Byggnaden är
inte energieffektiv, och den är väldigt
svår att hålla varm på vinter och kall på
sommaren. Därför behöver vi bygga
nytt istället för att rusta upp den.
Hur ska det finansieras? Är det
aktuellt att ta lån?
– Det är ett måste. Vi kan inte finansiera
sådana satsningar annars. Äldreboendet
är tänkt att finansieras via Kommuninvest.
Kan man låna för att täcka löpande
verksamhet?
– Nej, vi kan låna för att göra investeringar men inte till löpande verksamhet.
Det är min bestämda uppfattning.
Känner du till Kommuninvest?
– Jo, lite grann men inte så insatt i deras verksamhet. Nu sitter jag och läser
in mig inför min mandatperiod. De som
sitter i kommunstyrelsen däremot har ju
bra koll på Kommuninvest.

”Vi gör en
nyupplåning”

”Vi lånar för
specifika ändamål”

PATRIK HANSSON, (S)

CHRISTINA DAVIDSON (C)

Vilka stora investeringar skulle du
vilja se?
– Den frågan får jag nog passa på i
det här läget då vi just nu håller på att
forma en ny politisk majoritet. Stora
investeringar kommer att bli föremål
för förhandlingar med våra samarbetspartier.
Hur ska satsningarna finansieras?
– Dels så kommer vi att använda utrymmet som finns efter gjorda amorteringar,
dels genom att få upp det ekonomiska
resultatet i kommunen. Sen blir också
aktuellt att göra nyupplåning i Kommuninvest, vi klarar inte att egenfinansiera
investeringsbehovet inom de närmaste
åren.
Känner du till Kommuninvest?
– Jadå, jag känner absolut till Kommuninvest och vad vårt medlemskap innebär. Karlskrona har ju varit medlem
under många år och är en stor
låntagare. Vi lånar just nu enbart i
Kommuninvest.

54 år, ny ordförande i kommunstyrelsen*, Nybro kommun

Vilka är de viktigaste frågorna för
kommunen?
– Att vi klarar en ekonomi i balans med
bibehållen kvalitet inom välfärden och
utan skattehöjning.
Vilka stora investeringar skulle du
vilja se?
– Byggandet av ett värmekraftverk är
redan planerat och startat sedan tidigare.
Det är en mycket stor investering på
cirka 450 miljoner och byggs av vårt
energibolag. Sen vill vi också ha ett nytt
demensboende och en fortsatt nybyggnation av lägenheter.

* Vid denna tidnings pressläggning var ännu inte förhandlingarna sluförda.

”Skollokalerna är
eftersatta”

Hur ska satsningarna finansieras? Är
det aktuellt att ta lån?
– Jag tycker det är rätt att låna pengar
för att kunna göra investeringar i skolor,
äldreboende och andra områden i kommunens grundläggande service, men
absolut inte för att täcka verksamhetskostnader. Vi lånar för specifika ändamål,
som värmekraftverket och en del
bostadssatsningar som finansieras med
lån från Kommuninvest. Målet är att klara
finansieringen av demensboendet utan att
ta upp nya lån.
Känner du till Kommuninvest?
– Ja, jag vet om vad Kommuninvest är
och vad de kan hjälpa oss med. Man är
inte särskilt inblandad i låneärenden som
vanlig ledamot i opposition, men som
oppositionsråd är man det.
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Så här analyseras en kommun

”Transparensen är god
i svenska kommuner”
Ett antal kommuner breddar idag sin kapitalanskaﬀning genom att
emittera obligationer och certifikat. Då krävs en rating — ett betyg på
kommunens förmåga att klara sina finansiella förpliktelser. Standard &
Poor’s är enda kreditvärderingsinstitut som erbjuder denna tjänst.

E

TEXT: LOTTA SJÖBERG ILLUSTRATION: TEAM HAWAII

fterfrågan på kreditvärdering
uppstod i USA under 1800-talets senare hälft, när stora
järnvägs- och kanalbyggen
behövde finansieras. Investerarna ville kort och gott få
en objektiv bild av kreditrisken, innan de placerade sina
pengar i ett projekt. Och behovet ser likadant
ut idag – investerare i obligationer och certifikat
som emitteras av en kommun vill ha en oberoende värdering av hur väl kommunen klarar av
sina finansiella förpliktelser.
Standard & and Poor’s är det största kreditvärderingsinstitutet i Sverige när det gäller
kommuner och andra offentligt finansierade
organisationer. De andra internationella jättarna,
Moody’s och Fitch, har hittills inte satsat på den
här marknaden.
– Vi har en organisation på plats i Stockholm
sedan mer än 25 år och känner kommunsektorn
mycket väl. Det är viktigt att analytikerna kan
språket eftersom kommunernas finansiella
information vanligtvis inte finns på engelska och
då det rent allmänt underlättar dialogen, säger
Carl Nyreröd, chef för International Public
Finance hos Standard & Poor’s.

24

Carl Nyreröd, chef för International
Public Finance, Standard & Poor’s.

När kommuner analyseras är ett så kalllat institutionellt ramverk en viktig del. Det
handlar bland annat om förutsägbarheten i
kommunsystemet, verktyg som kan användas
för att nå balans mellan intäkter och kostnader
och graden av transparens i budgetprocesserna i
ett specifikt land. Det svenska kommunsystemet
har högsta betyg, ett på en sexgradig skala, och
det är till fördel för ratingen av alla kommuner
i landet.
– Sverige har ett moget kommunsystem med
få exempel på större oförutsedda negativa överraskningar. Redovisningsstandarden är hög och
transparensen god. Det finns också ett starkt utjämningssystem som skapar bra förutsättningar
även för kommuner med sämre utgångspunkt,
som exempelvis svag befolkningstillväxt och
skattekraft, säger Carl Nyreröd.
Nästa stora pusselbit handlar om kommunens
individuella kreditriskprofil. Standard & Poor’s
gör analysen utifrån sju huvudfaktorer, som är
en blandning av kvantitativ och kvalitativ information. Delomdömena för varje faktor vägs
samman enligt en förutbestämd viktning.
– En utomstående bedömare kan säkert tänka
att ekonomiska resultat och lånebörda påverkar mest. Men faktorer som styrning, finansiell

Kommuninvest Dialog #3 2014

Dialog 3 2014.indd 24

2014-09-29 16:24

flexibilitet och likviditet är nog så viktiga. När
det gäller likviditetspositionen tittar vi exempelvis på vilken täckningsgrad kommunen har för
att refinansiera lån som förfaller inom ett år i
kombination med det prognostiserade kassaflödet
efter investeringar, säger Carl Nyreröd.

F

ör att skapa sig en bild av kvaliteten på
politikernas och tjänstemännens ledning
och styrning går Standard & Poor’s
igenom ansvarsförhållanden, långsiktig
finansiell planering, intäkts- och kostnadsstyrning och förvaltningen av kommunägda bolag.
Det mynnar ut i en bedömning av ledarskapets
vilja och möjlighet att hantera kommunens
finansiella åtaganden.

– Det är en kombination av att träffa nyckelpersoner och bedöma kvaliteten och omfattningen av exempelvis instruktioner och policyer. Vi
tittar på om riktlinjerna följer en röd tråd, om
det finns en återrapportering och en åtgärdsplan
för avvikelser från budgetar och planer. Kommuner är olika skickliga på att hantera perioder
av politisk instabilitet, i vissa stannar beslutsprocesser av helt och det kan få förödande effekter
för finanserna och kreditvärdigheten, säger Carl
Nyreröd.
Standard & Poor’s analytiker matar in finansiell och icke-finansiell information i databaser
och ur dessa genereras en preliminär bild av
kommunens kreditriskprofil. Men det är en bild
som noga måste synas i sömmarna för att den a

Del

1

av 2

Analys av en kommuns styre och
ekonomi är viktiga underlag för
långivare.
I två delar tar vi upp hur den görs.
Här Standard & Poor’s. I nästa
nummer Kommuninvests modell.
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”

Kommuner är olika skickliga på att hantera
perioder av politisk instabilitet, i vissa stannar
beslutsprocesser av helt.
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I mer än 25 år har Standard &
Poor’s haft en organisation på plats
i Stockholm. Standard & and Poor’s
är det största kreditvärderingsinstitutet i Sverige när det gäller
kommuner och andra offentligt
finansierade organisationer.

Carl Nyreröd, Standard & Poor’s

slutliga bedömningen ska bli riktig. Ett exempel
på potentiella fallgropar är att vissa kommuner
har centraliserat sina finansfunktioner i så kalllade internbanker.
– Det kan få enskilda finansiella nyckeltal
att på kort tid förändras dramatiskt. Lånen har
flyttas till kommunens balansräkning i stället för
de kommunala bolagens, men det behöver inte
innebära en egentlig skillnad. Kommunen har ju
vanligtvis suttit med risken redan innan i de fall
de har tecknat borgen för bolagens lån, förklarar Carl Nyreröd.

D

et tar i regel en till två månader att
ta fram en rating. I processen ingår
en mötesdag då Standard & Poor’s
träffar politiska företrädare, kommunchef, ekonomichef, finanschef, företrädare
för kommunens större bolag och andra nyckelpersoner.
– Tio till tolv personer från kommunen brukar
vara inblandade. De får våra frågeställningar i
förväg som stöd för diskussionerna under mötet,
säger Carl Nyreröd.
Baserat på alla delbedömningar som gjorts
föreslår analysteamet sedan en rating. Förslaget
presenteras för Standard & Poor’s ratingkom-

mitté, som förutom att läsa in sig på analysen
även tittar på jämförelser med andra svenska
och utländska kommuner med rating.
– Ratingkommitténs möte är en formaliserad
process. Deltagarna är väl inlästa och röstar
fram delbetyg som stäms av mot den föreslagna
ratingen.
När ratingen har fastställts får kommunen ett
utkast till analystext. Då finns möjligheter att
lämna synpunkter och rätta eventuella felaktigheter innan ratingen publiceras.
– Kunden kan också överklaga ratingen innan
den offentliggörs. Om det visar sig att väsentlig information inte har tagits i beaktande vid
ratingbeslutet ska ärendet omgående tas upp till
förnyad prövning. Det är relativt sällsynt med
överklaganden, säger Carl Nyreröd.
Det är alltid kommunen som fattar beslut om
att skaffa en rating, som ett medel att söka kapital på obligations- och certifikatmarknaden. Det
är också kommunen som betalar för sin rating,
men Carl Nyreröd och hans kollegor har ingen
inblick i hur stor kostnaden är.
– Kostnader och avtalens innehåll är något
som vi på analyssidan inte får ha kännedom om.
Kunden har alltid två kontaktytor: en mot oss
analytiker och en mot vår affärssida. W

VÄRDERINGSINSTITUTEN ÄR ALLT MER IFRÅGASATTA
först övervärderades kundernas
finanser, inte minst instrumenten som ledde
till de så kallade sub-primelånen och Lehmankraschen. Sedan kom en finanskrasch
och de tre kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s, Fitch och Moody’s, satte
kraftigt ner betygen för många länder, däribland USA, vilket enligt många bedömare
var en överreaktion. Denna svajighet har
föranlett mycket kritik och ifrågasättande
26

av hur pålitliga institutens analyser är.
Efter en utredning av Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten
(ESMA) beslutade EU-parlamentet förra
året om skärpta regler, bland annat kan
nu investerare som drabbats av förluster
på grund av oaktsamhet från institutens
sida, ansöka om stämning.
– Kreditvärderingsinstitut måste bli
mer transparenta när de värderar stater

och måste följa striktare regler som gör
dem mer ansvariga för misstag i händelse
av försummelse eller avsikt, sade EUkommissionären för inre marknaden,
Michel Barnier, i en kommentar.
Planerna på ett europeiskt kreditvärderingsinstitut är än så länge lagda
på is. Före den sista december 2016 ska
EU-kommissionen lägga fram en rapport
om ett sådant institut behövs.
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Uppsala — medlem # 275

– Vi använder Kommuninvest som benchmark
mot andra konkurrerande upplåningsformer,
säger Jan Malmberg, biträdande stadsdirektör
i Uppsala kommun.

Storväxaren lånar brett
Den kraftiga befolkningstillväxten skapar stora investeringsbehov för Uppsala. Men kommunen är väl förberedd och har
en rad olika finansieringsalternativ förberedda.
TEXT: ANDERS BORG FOTO: PATRIK SÖDERMAN

S

veriges fjärde största stad, Uppsala,
växer så det knakar. I dag 208 000
invånare och med en tillväxt av
2 500–3 000 nya Uppsalabor varje
år. En så snabb ökning ställer förstås stora
krav på kommunen att hålla jämna steg i
utbyggnaden av bostäder, skolor och annan kommunal infrastruktur.
Det här är frågor som sysselsätter Jan
Malmberg, både i hans nya roll som biträdande stadsdirektör och i hans tidigare
arbete som ekonomidirektör.
– Byggandet av nya bostäder utgör den
i särklass största investeringen. Vi har
ambitionen att genom våra egna bostadsbolag bygga upp emot 500 nya lägenheter
med hyresrätt varje år, vilket innebär
årliga investeringar på runt 800 miljoner
kronor, säger Jan Malmberg.
Sedan en tid tillbaka har ägandet av
merparten av kommunens fastigheter förts
över till separata bolag för skolbyggnader,

förvaltningsbyggnader, samt sport- och
rekreationsanläggningar. Även inom de
bolagen är investeringsbehoven stora.
– Framför allt är det Uppsalas skolor
som måste öka kapaciteten. Inom en femårsperiod finns behov av upp till fyra helt
nya grundskolor i centralorten, samtidigt
som flera befintliga skolor behöver rustas
upp. Också stadshuset står inför en omfattande om- och tillbyggnad, förklarar Jan
Malmberg.
Infrastrukturinvesteringarna klarar man
att finansiera med egna skatteintäkter,
men till satsningarna på nya bostäder,
skolor och andra investeringar i de kommunägda fastighetsbolagen kommer kommunen att behöva låna.
Uppsala står mycket väl rustat inför
upplåningsbehoven. Kommunen har utökat sitt MTN-obligationsprogram upp till
fem miljarder kronor och avser att höja
certifikatsprogrammet till 1,5 miljarder,

samtidigt som man numera också har
en låneram hos Europeiska Investeringsbanken. Sedan 2013 är Uppsala också
medlem i Kommuninvest.
– Kommuninvest är ett viktigt alternativ
för oss och vi använder Kommuninvest
som benchmark mot andra konkurrerande
upplåningsformer, säger Jan Malmberg.
Även om Uppsala kommun inte varit
medlem så länge, så har Jan Malmberg
själv haft en betydligt längre relation med
Kommuninvest.
– Jag arbetade tidigare i Falun och
upplevde där värdet av medlemskapet,
framförallt att ha ett låneinstitut som på ett
tydligt sätt visade att man stod på vår sida.
– Det var inte minst viktigt under finanskrisåret 2009, när i stort sett alla andra
upplåningsvägar var stängda. Då var det
oerhört värdefullt att Kommuninvest kunde
fortsätta att låna ut och stödja oss i kommunsektorn, slår Jan Malmberg fast. W
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8 114 MUNICIPIOS
I SPANIEN
Zaragoza med Pilar’s katedral vid floden
Ebro. En av 8 114 municipios (kommuner)
i Spanien. Störst befolkning har Madrid
med över tre miljoner, därefter kommer
Barcelona, Valencia, Sevilla och Zaragoza.
Kommunen med minst antal invånare är
Illán de Vacas med bara sex invånare.
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Utblick Spanien

Skulderna minskar
i spanska kommuner
— men ökar �ör staten
De spanska kommunerna kämpar med stora skulder och
hög arbetslöshet. Men för första gången på länge ser de en
ljusning, bland annat i skuldtyngda kommunen Zaragoza.
TEXT: VICTORIA GILLBERG FOTO: SHUTTERSTOCK

N

u har vi lyckats vända utvecklingen.
Med politisk kraft och en effektiv och
ändamålsenlig budgetförvaltning har
vi minskat den kommunala låneskulden, berättar Fernando Gimeno Marin, biträdande stadsdirektör i Zaragoza för Dialog.
I norra Spanien ligger staden som länge varit
en industrihub och logistisk knutpunkt. Zaragoza är landets femte största stad med 700 000
invånare och har varit en av kommunerna med
störst skuldsättning. 2012 låg den kommunala
låneskulden på 948 miljoner euro (cirka 8,6
miljarder kronor). Fernando Gimeno Marin berättar att det inte varit en lätt uppgift men med
en tydlig politisk plan har kommunen lyckats
få ner skulden, som i dagsläget ligger på 859
miljoner euro.
– Kommunen är den offentliga förvaltningen
som är närmast medborgarna, och den som först
märks när den påverkas av en kris så brutal som
den vi upplevt. Efter beslut från delstaten har
kommunalskatten höjts med tio procent. Men
vi har inte behövt minska på kommunal service,
utan har lyckats bibehålla samma kvalitet och
omfattning som tidigare. Istället har vi haft åtstramningskrav på de kommunala bolagen, sett

över personalpolitiken och
förbättrat våra rutiner när
vi köper upp tjänster i kommunen, berättar Fernando
Gimeno Marin.

E

fter många år av
ekonomisk kris
Fernando Gimeno Marin.
börjar de spanska
kommunerna så
sakta återhämta sig. 2013 kunde 80 procent av
Spaniens 8 114 kommuner stänga året med uppsatt budgetmål och utan ytterligare lån. Flertalet
kommuner har också minskat sina låneskulder.
Madrid toppar fortfarande skuldlistan med 7,03
miljarder euro, följt av Barcelona och Valencia.
Utvecklingen för den spanska staten har inte varit lika god. Trots försök att minska statsskulden
och underskotten med skattehöjningar, frysning
av offentliga anställdas löner och mindre pengar
till utbildning och sjukvård uppgick statsskulden
i augusti till över en biljon euro. Åtgärderna
har vållat enorma protester bland befolkningen.
Arbetslöshet i landet ligger på 24,5 procent och
bland ungdomar har den nått historiska 56,1
procent. W
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På gång

Medlemssamråd 2015
i januari och februari 2015 äger Kommuninvests 18 medlemssamråd rum.
Boka redan nu in det som passar dig i kalendern!
Medlemssamråden är forum för information, inspiration och goda samtal
i ägarkretsen. Inbjudna att delta är förtroendevalda och ledande tjänstemän i
Kommuninvests ägarkommuner och ägarlandsting.

Björn Söderlundh ny utlåningschef
Björn Söderlundh är sedan 1 augusti ny
utlåningschef på Kommuninvest i Sverige AB. Björn kommer från en tjänst
som ekonomidirektör på Kinnarps och
har lång erfarenhet från den kommunala världen. Björn har varit såväl
biträdande stadsdirektör, finanschef
och vice VD i Jönköpings Rådhus samt
ekonomichef i Falköpings kommun,
där han också bor.
Vi säger varmt välkommen, Björn!

Nya ledamöter
Under Kommuninvests årsstämma valdes
Camilla Egberth (S) till suppleant i
föreningsstyrelsen. Hon är kommunstyrelsens ordförande i Motala kommun.
Ambjörn Hardenstedt (S), kommunstyrelsens vice ordförande i Svedala
kommun, valdes in i valberedeningen.

#280

Kalix
Tisdag
13 januari

Umeå
Onsdag 14 januari

Härnösand
Torsdag 15 januari
Borlänge
Torsdag 5 februari

Arboga
Onsdag 21 januari
Karlskoga
Torsdag 22 januari
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Stockholm
Tisdag 20 januari

Mariestad
Onsdag 28 januari

Nyköping
Torsdag 22 januari

Borås
Tisdag 27 januari

Motala
Onsdag 21 januari

Varberg
Onsdag 14 januari

Västervik
Tisdag 3 februari
Kalmar
Onsdag 4 februari
Nässjö
Torsdag 5 februari

Markaryds kommun blev i juli medlem

nummer 280 i Kommuninvest ekonomisk förening.

Arlanda
Onsdag 4 februari

Malmö
Tisdag 13 januari

Kristianstad
Tisdag 3 februari
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6 frågor till en förnyare

Vad är bäst
�ör Esther?
TEXT: FREDRIK WASS FOTO: CARL-ROBERT JONZON

Esther heter ett nätverk med syfte att skapa en
gränsöverskridande vårdkedja med patienten i fokus
vilket förbättrar vårdupplevelsen och sparar pengar.
Esther startade 1997 och används i dag bland annat
inom Jönköpings landsting. Nicoline Vackerberg är
verksamhetsutvecklare.
Vad går Esther ut på?

– Att man tar ansvar för nästa steg och nästa vårdgivare. Tänk
alltid ”vad är bäst för Esther?”. Det är kärnan i vårt arbete.
Vilka är de viktigaste erfarenheterna?

– Tala inte för mycket, börja göra! Ha en tolerans för att man
får testa lite nya arbetssätt som man mäter och följer upp. Hos
oss har vi Esther-coacher som är ambassadörer som lever för
grundidén att ta ansvar för nästa steg. De är viktiga.
Vilka ekonomiska vinster skapar Esther?

– Vi har sett att Esther kan få mer vård hemma. Då kostar det
mer för kommunen, men det är billigare att bo hemma än på
sjukhuset. Ofta är det bättre att bo hemma i närheten av anhöriga. Kom också ihåg att det är skattepengar alltihop oavsett
om det är kommun eller landsting.
Vilka fler tycker du skulle kunna jobba på ett liknande sätt?

– Esther startade kring äldrevården och en komplex patient.
Men kärnfrågan ”Vad är bäst för Esther?” kan du applicera på
yngre, äldre, sjukskrivna eller vilka som helst.
Hur får man organisationer att arbeta tillsammans över gränser?

– Vi går i patienternas fotspår. Vad händer när hon blir sjuk,
när hon hamnar på sjukhus, blir inlagd på en enhet och när
hon kommer hem igen? Då ser man massa dubbelarbete och
massor av onödiga saker.
Vad krävs för att fler ska lyckas få igång Esther-projekt?

– Man måste vara generös och ta ansvar för helheten och inte
bara för vad regelboken säger. Den grundidén måste genomsyra
allt för att ingen patient ska ramla mellan stolarna. W
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NOMINERA KANDIDATER
TILL KOMMUNINVESTS
FÖRENINGSSTYRELSE
Torsdagen den 16 april 2015 är det dags för Kommuninvests föreningsstämma. Sannolikt blir det fler
större förändringar i styrelsen än vanligt, eftersom de genomförda valen till kommun och riksdag
styr fördelningen av styrelseplatser i Kommuninvest ekonomisk förening.
Nominera kandidater till föreningsstyrelsen genom att skicka e-post till
valberedningen@kommuninvest.se
Läs mer om valberedningens arbete och hur platser fördelas på
www.kommuninvest.se
Se även artikel på sidan 17 i detta nummer.
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