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Kommuninvests uppdrag – Kommungäld
Kommuninvests uppdrag är att utifrån en kommunal 
värdegrund skapa varaktigt goda villkor för ägarnas 
finansiella verksamhet. Detta sker genom att erbjuda 
tillgång till konkurrenskraftiga lån, skuldförvaltning 
samt övrig service som bidrar till en effektiv finans-
förvaltning.
 I rollen som medlemsorganisation bidrar man i ett 
vidare perspektiv även genom att bevaka kommunsek-
torns intressen. Kommuninvest fungerar som remiss-
instans i frågor som gäller lagstiftning, implementering 
av och anpassning till EU-regler och direktiv samt andra 
regelförändringar och påverkar sektorns möjligheter till 
en så effektiv finansiering som möjligt. 

Kommuninvests vision
Kommuninvest är det naturliga valet för svenska 
kommuner och landsting när det gäller finansförvalt-
ning. Konkurrenskraftiga lösningar, effektiv service och 
goda råd innebär nöjda kunder. I sin roll som samhälls-
nyttig Kommungäld intar verksamheten en särställning 
i omvärlden. 
 Finansmarknadens aktörer uppfattar Kommun-
invest som en stabil, effektiv och kunnig samarbets-
partner som företräder den del av offentliga sektorn 
som utgörs av kommuner och landsting.
 Personalen upplever – och bidrar till – att Kommun-
invest är en kvalitets- och kunskapsorienterad arbets-
plats, med tydlig styrning och uppföljning, där indivi-
den motiveras, utvecklas och trivs. 
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   Kommuninvest
Årsredovisning 

Innehåll
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• Kommuninvest ökade med 15 nya medlemmar till 182 kommuner  
och 7 landsting. 

•  Balansomslutningen ökade med 11 procent till 101,2 mdkr. 

•  Nettoutlåningen ökade med 10,1 mdkr och uppgick till 66,8 mdkr. 

•  Nettoresultatet blev 17,9 mkr. 

•  Kommuninvest har marknadens högsta rating, tripple-A, från  
Moody’s och Standard & Poor’s. 

Året i korthet

Bollnäs Lat: N 61° 15’ 19.31” Long: E 16° 39’ 25.82”
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Kommuninvest erbjuder samtliga svenska kommuner och  
landsting effektiv finansförvaltning med fokus på finansiering
Denna uppgift genomför Kommuninvest utan enskilt vinstintresse och med syfte 
att skapa förmånliga lösningar för medlemmarna.
 Denna samhällsnyttiga idé leder till en Kommungäld, en gemensam funktion 
som erbjuder svenska kommuner och landsting effektiv finansförvaltning.
 Med detta följer att alla kommuner och landsting är välkomna som medlem-
mar. Grundprincipen är frivillighet både när det gäller medlemskap och rätten att 
nyttja tjänster. 
 Kommuninvest är en del av den offentliga sektorn. 

 I Kommuninvests presentationer riktade till den internationella kapitalmarknaden får Lilla 
 riksvapnet användas för att visa hemvisten i Sverige och i den offentliga sektorn.

Kommungäld
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Säker

Kommuner – stabila och säkra låntagare
Sveriges kommuner har en god ekonomi och omfattas av ett 
stabilt regelverk och en bra struktur med egen beskattningsrätt, 
vilket gör dem till intressanta låntagare som dessutom är noll 
procent riskviktade. Varken Kommuninvest, eller dess nord-
iska systerorganisationer, har någonsin haft en kreditförlust. 
Kommunsektorn uppvisar idag det bästa ekonomiska resulta-
tet sedan 1980-talet. 

Stabil

Moody’s Global Credit 
Research, Credit Opinion,  
30 May 2006.

«Strong franchise with a solid market share in lending to its member 

local governments, combined with good financial fundamentals, strong 

asset quality and prudent asset liability management.»

Stabil verksamhet med högsta rating
Ett högt kreditbetyg är den enskilt viktigaste faktorn för att säkra goda villkor för Kommuninvests upplåning. 
Kommuninvest har högsta möjliga betyg från de två mest välrenommerade kreditvärderingsinstituten, 
Moody’s Investors Service och Standard & Poor’s. I Sverige har endast staten (Kungariket Sverige) kreditbetyg 
på samma höga nivå från två oberoende institut. 
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En växande och idéburen medlemsorganisation
Kommuninvest är en växande medlemsorganisation som bärs upp av idén om frivillig sam-
verkan mellan kommuner och landsting för att ta tillvara gemensamma intressen. De 189 
medlemmarna, som Kommuninvest hade vid årsskiftet 2006/2007, innebär att 63 procent av 
Sveriges kommuner och 35 procent av landstingen ingår och att ökningen de senaste åren varit 
10 procent per år. Under januari och februari 2007 har ytterligare fem kommuner tillkommit.
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Garant för effektiva och konkurrenskraftiga finansieringslösningar
Genom att Kommuninvest vuxit och positionerat sig som en etablerad och välkänd aktör på 
obligationsmarknaderna kan man emittera obligationer på bra villkor, vilket är själva förutsätt-
ningen för att kunna erbjuda kommuner och landsting effektiva och konkurrenskraftiga finansie-
ringslösningar. 

Effektiv

Växande

Kommuninvest – en kunnig och effektiv organisation
Kommuninvest är en liten och kunnig organisation, där den 
lilla skalan innebär att man är effektiv. Det goda utfallet för 
verksamheten har gjort det möjligt att fem år i rad genomföra 
insatsemissioner till medlemmarna. 

Kunnig
Insatsemissioner till medlemmarna

 2002 2003 2004 2005 2006
mkr 4,0 4,6 3,6 3,3 3,1
procent 4,5 4,5 3,0 2,5 2,0

175 Hallstahammar 
176 Avesta 
177 Trosa 
178 Lilla Edet 
179 Skinnskatteberg 

Nya medlemmar 2006 

180 Kiruna 
181 Finspång 
182 Lysekil 
183 Söderhamn 
184 Hudiksvall 

185 Norrbottens läns landsting
186 Dorotea 
187 Nordanstig 
188 Arjeplog 
189 Botkyrka 

190 Nybro 
191 Hagfors 
192 Vännäs 
193 Bjurholm 
194 Eskilstuna 

Tillkommit 2007 

Kommunmedlemmar  
31 december 2006

Landstingsmedlemmar  
31 december 2006



  

4

Kommuninvest • 2006

  

2006 blev ännu ett bra år för Kommuninvest i 
Sverige AB och för medlemmarna i Kommuninvest 
Ekonomisk förening. 
 Samarbetet genom Kommuninvest bygger på 
frivillighet. Det är frivilligt att bli medlem i före-
ningen och det är frivilligt att utnyttja bolagets 
tjänster. Under de förutsättningarna är jag mycket 
glad för att vår utlåning har fortsatt att öka. 2006 
blev ökningen faktiskt den största i vår historia. Vi 
har också haft glädjen att välkomna 15 nya 
medlemmar. 
 Vi strävar medvetet efter tillväxt. Genom att bli 
större och starkare befäster Kommuninvest rollen 
som Kommungäld för den svenska kommunsek-
torn. Det medför ännu bättre finansieringsvillkor 
och samtidigt sänkta förvaltningskostnader i rela-
tiva termer. Vi fyller vårt uppdrag att tillgodose 
sektorn med bättre och konkurrenskraftigare 
finansieringsvillkor.
 Resultatet 2006 blev ett bra resultat som utan 
att belasta medlemmarna via höga marginaler 

bidrar till en konsolidering av kapitalbasen. 
Minskade förvaltningskostnader i relation till  
vår balansräkning och en ökad konkurrens har 
bidragit till att vi sänkt utlåningsmarginalen.
Om vi tittar tillbaka på föregående års resultat, 
som var det högsta någonsin, uppkom drygt 26 
mkr utanför vår utlåningsverksamhet. Motsva-
rande siffra för i år stannade vid närmare 15 mkr. 
2006 års resultat påverkades också av att bolaget 
redovisade höga konsultkostnader till följd av 
ändrade regelverk och allmänna kvalitetshöj-
ningar i organisationen. Det är min förhoppning 
att det sistnämna kommer medlemmarna till del 
såväl direkt som på längre sikt. 

Kommuninvest lockar till konkurrens som 
gynnar medlemmarna och sektorn
Året har präglats av ett stort intresse för utlåning 
till den kommunala sektorn. Men också av inten-
siv konkurrens, då marginalen mellan in- och 
utlåningsräntor har sjunkit på marknaden. 

VD-ORD

Fler medlemmar och ökad 
utlåning skapar stabilitet
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Stolt kan jag konstatera att Kommuninvest har 
skapat en förbättrad konkurrenssituation, en 
utveckling som kommer medlemmarna och hela 
sektorn till godo. En ökad konkurrens vid utlåning 
till svenska kommuner i kombination med kraftig 
ökning av vår utlåning, det bästa året någonsin, är 
ett viktigt kvitto på vår betydelse. Kommuninvests 
roll, såsom garant för en fungerande konkurrens, 
bidrar till mycket fördelaktiga villkor för hela 
sektorn. 

Framgångsrik upplåning säkrar tillgång  
och kostnadseffektivitet
Vi har sedan 2002 haft högsta rating, Aaa, från 
ratinginstitutet Moody’s. 2006 fick vi för första 
gången även betyg av det andra stora ratinginsti-
tutet – Standard & Poor’s. De gav Kommuninvest 
sitt högsta möjliga kreditbetyg, AAA. Det ger oss 
helt nya möjligheter och är en av de viktigaste 
förutsättningarna för goda upplåningsvillkor.
 Vår ambition är att säkra tillgången på 
kostnadseffektiv upplåning. Detta åstadkommer  
vi på en rad olika sätt; genom närvaro på olika 
marknader, genom samarbeten med många olika 
arrangörer och genom att attrahera olika investe-
rarkategorier. Under 2006 lanserade vi framgångs-
rikt ännu ett benchmarklån på 1 miljard US-dollar. 
Den typen av regelbundet återkommande publika 
lån stärker Kommuninvests position på svenska 
och internationella kapitalmarknader och är av 
stor betydelse för att vi ska säkra tillgången på 
likviditet och goda finansieringsvillkor. De senaste 
årens strategi att regelbundet emittera stora 
likvida obligationslån har varit framgångsrik. 
Kommuninvests obligationer är eftertraktade och 
Kommuninvest är såsom låntagare godkänd av 
betydligt fler placerare idag än tidigare. Följden 
blir ökad trygghet, då tillgången till upplåning  
har säkerställts och fler möjligheter ger lägre upp-
låningskostnader. 

Snabb förändringstakt och nya krav med 
fortsatt hög kvalitet
Genom att Kommuninvest befunnit sig i snabb 
tillväxt de senaste 15 åren är det inte konstigt att vi 
tidvis haft växtvärk. I en finansiell verksamhet som 
vår är det ett absolut krav att tillväxten sker med 
bibehållen hög kvalitetsnivå såväl gentemot våra 
ägare, som våra långivare. I år har vi lagt mycket 
tid och kraft på både förbättringar och föränd-

ringar. Vi har höjt kvaliteten på registreringsnivån 
i stödsystemen och förbättrat våra arbetsflöden. 
Även områdena IT-stöd, riskhantering, kommuni-
kation och kompetensutveckling har berörts av 
arbetet, som är nödvändigt för att rusta organisa-
tionen inför den fortsatta expansionen. 
 Anspänningen under året har varit extra hög 
eftersom vi utöver detta samtidigt har arbetat med 
att förbereda införandet av nya redovisningsregler 
enligt IFRS och de nya kapitaltäckningsreglerna 
Basel II, som införs från och med 2007. IFRS-
reglerna tar främst sikte på börsnoterade företag 
och är inte utformade för en organisation inom 
offentlig sektor, med Kommuninvests specialise-
ring och särart. Anledningen till att Kommunin-
vest ändå berörs, är våra noterade obligationer 
och att vi står under Finansinspektionens tillsyn. 
 Alla nyheter och förändringar har naturligtvis 
inneburit extraordinära arbetsinsatser av våra med-
arbetare men också administrativa merkostnader. 

Organisationen förändras och tydligare  
roller skapas
Den svenska koden för bolagsstyrning har 
behandlats i bolagsstyrelsen och ägarföreningen. 
Kommuninvest har beslutat att successivt införa 
kodens rekommendationer. 
 En av de viktigaste effekterna är vår strävan att 
tydliggöra arbetsfördelningen mellan kreditmark-
nadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB och 
ägarföreningen Kommuninvest ekonomisk förening. 
Förändringsarbetet har även resulterat i vissa 
anpassningar i Kommuninvests organisation. Under 
året har bland annat en särskild personalkommitté 
bildats, för att öka fokus på medarbetarfrågor.
 När verksamheten växer och nya medarbetare 
rekryteras är det särskilt viktigt att alla i organisa-
tionen ges tillfälle att diskutera de värderingar som 
Kommuninvest står för, hur de påverkar vårt 
arbete internt samt i förlängningen formar den 
officiella bilden av Kommuninvest. Vi har därför 
fortsatt arbetet kring våra gemensamma värde-
ringar. Jag är övertygad om att det kommer att 
stärka organisationen och leda till ökad kvalitet 
och tydlighet och därmed ännu större förtroende 
för Kommuninvests uppdrag.

Så mycket mer än bara billiga lån
Som medlemsorganisation följer vi noga ny 
lagstiftning och normbildning inom Sverige och 
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VD-ORD

EU. Det är väldigt viktigt att vi är aktiva och tar 
tillvara svenska kommuners och landstings 
intressen, så att inte de allmänna villkoren för 
sektorns finansiering försämras. Under året 
lyckades vi bidra till en positiv förändring när det 
gäller utformningen av de nya svenska kapital-
täckningsreglerna. Vidare sitter också vi med i den 
referensgrupp inom den Kommunala kompetens-
utredningen, som rör frågor om riktlinjer för 
undantag från vissa kommunala principer och  
om kommunal samverkan.
 Vi har ständigt för ögonen att förmedla en tydlig 
bild av sektorn och dess finansiella utveckling. Ett 
exempel är skriften Den svenska kommunsektorns 
kreditvärdighet, som vi publicerade under året 
tillsammans med Finansdepartementet och Sveriges 
kommuner och landsting. Skriften ger kreditmark-
naderna lättillgänglig information om kommunsek-
torns finansiella styrka och särart. Rapporten om 
kommunsektorns ekonomiska utveckling, som 
produceras två gånger per år i samband med 
uppföljningen av medlemmarnas ekonomiska 
situation, är ett annat exempel. 
 Vid årsskiftet 2006/2007 har Kommuninvests 
ledning och ägarföreningens ordförande träffat 
företrädare för flertalet av våra medlemmar. Vid 
sidan av en allmän diskussion om Kommuninvest 
och vår utveckling diskuterades effekterna av den 
kraftiga expansionen till följd av snabb medlems-
ökning. Av samtalen framkom att fortsatt medlems-
ökning och utlåningexpansion är viktigt. Vi har 
också ett starkt stöd för fortsatt prioritering av 
övergripande bevakning, bearbetning och rådgiv-
ning kring finansfrågor med tyngdpunkt på 
effektiv finansiering. 

Kommungäld för Sveriges kommuner  
och landsting
Vi kan med tillfredsställelse konstatera att 
utvecklingen under det gångna året leder rakt mot 
vår långsiktiga vision – att vara Kommungäld för 
alla Sveriges kommuner och landsting. Ambitio-
nen är att tillgodose hela kommunsektorns behov 
när det gäller finansiering, övergripande strategisk 
finansiell rådgivning och att vara intresseorganisa-
tion inom finansieringsområdet. 
 Vid tiden för årsstämman kommer närmare  
70 procent av kommunerna och 35 procent av 
landstingen att vara medlemmar. Våra egna 
prognoser, baserade på inkomna ansökningar och 
underhandskontakter, pekar på en fortsatt god 
tillväxt i nivå med utvecklingen under år 2006.
 Utifrån bedömningen att det finns stora latenta 
investeringsbehov i sektorn, tyder allt på ökad 
kreditefterfrågan under de kommande åren från 
kommuner, landsting och deras bolag, Även den 
goda tillväxttakten när det gäller antalet medlem-
mar innebär en potentiell ökning av vår kreditgiv-
ning. 
 Det definitiva beviset för styrkan i idén om 
Kommuninvest som Kommungäld är tillström-
ningen av medlemmar och en stadig utlånings-
ökning. Vår roll som Kommungäld för Sveriges 
kommuner och landsting kommer bara att bli 
tydligare och tydligare.

Tomas Werngren
Verkställande direktör
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VISION, VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL 

Vision
Kommuninvest är det självklara valet för svenska 
kommuner och landsting när det gäller finansför-
valtning. Konkurrenskraftiga lösningar, effektiv 
service och goda råd innebär nöjda kunder. I sin 
roll som samhällsnyttig Kommungäld intar 
verksamheten en särställning i omvärlden. 
Finansmarknadens aktörer uppfattar Kommun-
invest som en stabil, effektiv och kunnig samar-
betspartner som företräder den del av offentliga 
sektorn som utgörs av kommuner och landsting.
Personalen upplever och bidrar till att Kommun-
invest är en kvalitets- och kunskapsorienterad 
arbetsplats, med tydlig styrning och uppföljning, 
där individen motiveras, utvecklas och trivs. 

Verksamhetsidé
Bolagets syfte är att utifrån en kommunal värde-
grund skapa varaktigt goda villkor för ägarnas 
finansiella verksamhet. Detta sker genom att 
erbjuda tillgång till konkurrenskraftiga lån, 
skuldförvaltning samt övrig service som bidrar 
till en effektiv finansförvaltning.

Mål
Tillväxt i antal medlemmar, medför tillväxt i 
utlåningen. Kommuninvest har 189 medlemmar, 
vilket innebär att 63 procent av kommunerna och 
35 procent av landstingen är representerade. 
Målet är att verksamheten år 2010 ska omfatta  
80 procent av kommunerna och 50 procent av 
landstingen, något som motsvarar en ökning till 
cirka 230 medlemmar. Andelen av medlemmarnas 
totala finansiering förväntas under samma period 
öka från den nuvarande nivån på 42 procent.

Målet är att bibehålla högsta möjliga rating från 
de två ratinginstituten. En stabilt hög rating är  
den enskilt viktigaste faktorn för att få tillgång till 
konkurrenskraftiga finansieringslösningar, och 
därmed ytterst också för tillväxt. 

Vision, 
verksamhetsidé 
och mål

Sunne Lat: N 59° 50’ 24.91” Long: E 13° 9’ 47.21”
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STABIL LÅNTAGARE

Kommuninvests uppdrag – Kommungäld
Kommuninvest har ett offentligt uppdrag som 
innebär att kommuner och landsting som är med-
lemmar erbjuds en effektiv finansförvaltning, med 
tydligt fokus på finansiering. Kommuninvests 
ambition är att som Kommungäld representera 
samtliga Sveriges kommuner och landsting, och 
verkligheten närmar sig visionen. Av Sveriges  
290 kommuner och 20 landsting är idag hela 189 
medlemmar i Kommuninvest och antalet fortsätter 
att växa. Rätten att i verksamhetspresentationer  
i internationella sammanhang använda Lilla riks-
vapnet bidrar till att tydliggöra bilden av Kommun-
invests offentliga uppdrag. 

Kommuners och landstings finansiering 
En stor och växande marknad
Kommuninvests befintliga och potentiella mark-
nad utgörs av låneskulden i Sveriges samtliga 

kommuner och landsting, inklusive de kommunala 
företagen. Idag är den kommunala sektorns totala 
låneskuld cirka 350 mdkr. Av detta står de kommu-
nala företagen för den största andelen, 57 procent 
eller hela 200 mdkr. Kommunerna har av prak-
tiska skäl ofta valt att driva kapitalintensiva verk-
samheter, som till exempel bostäder och energi-
försörjning, i bolagsform. 
 Kommuninvest är genom sin utlåning kommu-
nernas och landstingens viktigaste finansiär. Den 
finansieringsform som Kommuninvest erbjuder 

Kommuner – stabila  
och säkra låntagare
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STABIL LÅNTAGARE

sektorn utgör drygt 80 procent av kommunernas 
och landstingens totala upplåning. Endast ett fåtal 
kommuner och landsting har valt att uppta obliga-
tionslån direkt. Direkta obligationslån står för 15 
procent av kommunsektorns samlade upplåning. 
Kommuninvest gör bedömningen att skulden de 
närmaste åren kommer att öka. Den förväntade 
tillväxten beror på att kommunsektorn aviserar en 
ökad investeringstakt som inte kommer att kunna 
finansieras utan ny upplåning.

Ökad konkurrens 
Konkurrensen på marknaden har skärpts under  
de senaste åren. Bakgrunden är att det funnits en 
överlikviditet i banksektorn, bland annat på grund 
av näringslivets minskade lånebehov. De nya 
kapitaltäckningsregler, Basel II, som träder i kraft 
1 februari 2007, har också ändrat kreditgivarnas 
beteende. En ökad utlåning till kommunsektorn och 
andra offentliga låntagare, ger banker och andra 
kreditgivare bättre balanserade kreditportföljer 

Den kommunala sektorns låneskuld, prognos 2006 

Landsting, 13 mdkr 

Kommuner, 141 mdkr Kommunala företag, 204 mdkr 

Källa: SCB och Kommuninvests beräkningar 

Kommuners och landstings kreditgivare, kvartal 3, 2006

Svenska långivare, 
69%Obligationer emitterade  

i Sverige, 12%

Obligationer emitterade 
i utlandet, 5%

Certifikat, 6%

Utländska långivare, 
8%

Källa: SCB 

Visby Lat: N 57o 38’ 15.6” Long: E 18o 17’ 47.78”
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med lägre riskvikt, vilket är attraktivt eftersom det 
reducerar bankernas behov av eget kapital. 
 Följden av regelförändringarna och den ökade 
konkurrensen har blivit att villkoren för bankernas 
utlåning till kommunerna gjorts förmånligare. Även 
produktutbudet har förändrats under de senaste 
åren och en fokusering på riktigt korta räntebind-
ningstider, såsom reporänta och dagslån, är 
märkbar. Det är en utveckling som ställer högre 
krav på långivarnas bevakning och beräkning av de 
finansiella exponeringarna, eftersom räntekänslig-
heten ökar och förändringar får direkt genomslag. 

Kommuninvests växande roll
Kommuninvests utlåning uppgår till 66,8 mdkr och 
upplåningen har under perioden 1996–2006 ökat, 
med i snitt 15 procent per år. Ökningen beror främst 
på det stadigt ökande antalet medlemmar, samt på 
att Kommuninvest svarar för en allt större andel av 
medlemmarnas upplåning. Idag är hela 189 av 
Sveriges kommuner och landsting medlemmar i 
Kommuninvest. Kommuninvest svarar för den 
största andelen av medlemmarnas upplåning,  
42 procent.

Kommunernas särställning
Kommunsektorns särställning beror bland annat 
på det kommunala självstyrets starka grund, med 
den starka beskattningsrätten och de tydliga 
lagstadgade finansiella målsättningarna, kraven 
och reglerna för sektorn. 

Kommunens konstitutionella plats i  
det offentliga Sverige
Den demokratiska representationen och därmed 
även den offentliga servicen – välfärden – är i 
Sverige indelad i en nationell och en lokal nivå. 
Kommuner och landsting utgör den lokala nivån. 
Staten ansvarar för den nationella nivån, samt 
sätter ramar för den självstyrande lokala nivån 
genom lagstiftning och regler. Tyngdpunkten i den 
offentliga välfärden ligger på den lokala nivån som 
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står för cirka 70 procent av den offentliga servicen, 
medan staten ansvarar för resterande 30 procent. 
Högsta beslutande organ i kommuner och lands-
ting är fullmäktige som väljs i allmänna val vart 
fjärde år. 

Kommunernas viktiga uppgifter
Kommunerna har ett brett spektrum av uppgifter 
att utföra, där verksamhetens tyngdpunkt ligger 
på service i form av social verksamhet och utbild-
ning med ungefär 75 procent av de totala kostna-
derna. Kommunerna svarar därutöver för plan- 
och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhåll-
ning och avfall, vatten och avlopp samt räddnings-
tjänst och bibliotek. Landstingens huvudsakliga 
uppgift är att ansvara för hälso- och sjukvård. Alla 
dessa uppgifter är obligatoriska, men det finns 
också ett antal uppgifter som är frivilliga. Exempel 
på sådana är fritid, kultur och energiförsörjning. 
Kommuner och landsting delar på ett gemensamt 
ansvar för kollektivtrafiken. 
 Den sammanlagda budgeten för Sveriges 
kommuner och landsting ligger på cirka 640 mdkr 
för 2006, vilket innebär att den kommunala 
konsumtionen motsvarar cirka 20 procent av BNP. 
Kostnaden för personal, egen och inhyrd, svarar 
för två tredjedelar av sektorns totala kostnader. 

Det kommunala självstyrets starka grund
I ett internationellt perspektiv har svenska 
kommuner och landsting en mycket självständig 
ställning. I Sverige finns det en lång tradition av 
kommunalt självstyre. Självstyret går i första hand 
tillbaka till kommunallagen 1862 och är sedan 
1974 även inskrivet i den svenska grundlagen. 
Självstyret innebär att det i kommunerna finns en 
självständig, och inom vissa nationella ramar, fri 
bestämmanderätt. En viktig del av det kommunala 
självstyret utgör den grundlagsfästa rätten att ta ut 
en skatt för kommunens uppgifter. Den direkta 
kommunala beskattningsrätten innebär att hela  
85 procent av kommunens intäkter kommer från 

egna skatter, egna avgifter och andra intäkter, 
främst i form av försäljning av mark och annan 
egendom, vilket i ett internationellt perspektiv 
innebär att Sveriges kommuner har en ovanligt 
hög grad av finansiell självständighet visavi staten. 

Stabila och säkra låntagare
Tydliga finansiella krav och regler samt en för-
bättrad ekonomi gör kommuner och landsting  
till säkra och stabila låntagare.

Tydliga finansiella krav och regler  
för den kommunala sektorn
I Sverige ställs höga krav på kommunernas och 
landstingens ekonomi. Det övergripande målet för 
den ekonomiska förvaltningen är att ha en god 
ekonomisk hushållning i verksamheten. Målet 
konkretiseras för verksamheterna och den ekono-
miska förvaltningen och innehåller även finansiella 
målsättningar. Varje år ska en budget och en 
ekonomisk plan för de kommande tre åren faststäl-
las. Ett balanskrav gäller sedan 2000 som innebär 
att budgeten normalt ska upprättas så att intäk-
terna överstiger kostnaderna. Om nya utgifter 
beslutas under pågående budgetår måste beslutet 
också ange hur utgifterna ska finansieras. Om ett 
negativt resultat uppstår måste fullmäktige efter en 
balanskravsutredning anta en åtgärdsplan för att 
återställa det negativa resultatet inom tre år. 
 Kommuner och landsting är skyldiga att varje 

år redovisa verksamheten genom att upprätta en 
årsredovisning i enlighet med god redovisningssed. 
Årsredovisningen ska innehålla en utvärdering 
som visar hur verksamheternas mål uppnåtts. Den 
kommunala politiskt tillsatta revisionen, biträdd 
av yrkesrevisorer, utgör kontrollinstans.

«Extremely solid guarantee structure, very 
strong asset quality, strong liquidity, and 
prudent matching principles.»

Standard & Poor’s  
Credit Research Report  
July 3 2006 
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Kommunernas förbättrade ekonomi
Kommunernas och landstingens ekonomi har 
utvecklats mycket positivt under senare år. Under 
de två senaste åren har det samlade beräknade 
resultatet förbättrats från drygt 2 mdkr år 2004, 
till drygt 20 mdkr år 2006. Idag redovisar 95 
procent av kommunerna samt alla landstingen 
överskott.
 Även kommunernas och landstingens koncern-
resultat, det vill säga inklusive de kommunala 
företagen, har förbättrats och beräknas uppgå till 
drygt 25 mdkr (20 mdkr). Det samlade resultatet 
ligger på en nivå som är långsiktigt uthållig och 
förenlig med god ekonomisk hushållning.
 De förbättrade resultaten har använts för att 
stärka den långsiktiga finansiella kapaciteten, 
främst genom ökade investeringar i anläggnings-
tillgångar, men även den likvida beredskapen har 
förbättrats. 
 Den koncernexterna låneskulden har varit 
relativt oförändrad de senaste åren, men beräknas 
öka till följd av att kommunsektorn aviserar en 
ökad investeringstakt som inte kan finansieras 
utan ytterligare upplåning. 
 Det ekonomiska resultatet är idag det bästa 
sedan 1980-talet och även om bedömningen är att 
resultatnivåerna kommer att sjunka något de 
kommande åren, så ligger resultatet fortsatt på en 
stabil nivå som är förenlig med kravet på god 
ekonomisk hushållning. De viktigaste förklaring-
arna till den förbättrade ekonomin finns i en stark 
fokusering på ekonomifrågor, vilket bidragit till en 
god kostnadskontroll. Skattehöjningar och olika 
ökade statliga satsningar på kommunsektorn har 
också varit bidragande faktorer. 

Tydliga regler och rutiner för utlåning
Utlåning sker till Kommuninvests medlemmar, 

deras majoritetsägda bolag och till interkommu-
nala samarbetsorganisationer, om alla dess 
medlemmar också är medlemmar i Kommun-
invest. All utlåning sker för närvarande i kronor 
och på löptider huvudsakligen under 10 år. Den 
genomsnittliga löptiden ligger på 2–3 år. Utlåning 
sker både till fast och rörlig ränta samt via derivat 
som tilläggsprodukt. 
 Kommuninvest har rutiner för löpande 
bevakning av den kommunala sektorns ekonomi i 
allmänhet och för de medlemmar man finansierar i 
synnerhet. Fler medlemmar, kortare löptider och 
ökad andel lån med rörlig ränta, har över tiden 
ökat kraven. Två gånger per år sker en större 
genomgång av varje kommunkoncern där Kom-
muninvest är med och finansierar investeringar. 
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Genomgångarna sker oftast i samband med ett 
årsbokslut eller delårsbokslut. Kommuninvest har 
en acceptansgrad på i snitt 80 procent av lämnade 
offerter till medlemskommunerna och deras bolag.  

Kommunsektorns höga kreditvärdighet
Svenska kommuner och landsting har en mycket 
hög kreditvärdighet. Varken någon kommun eller 
något landsting har någonsin fallerat i att fullfölja 
ingångna avtal med kreditgivare och som en 
konsekvens har Kommuninvest aldrig haft en 
kreditförlust.
 Den särskilda ställningen i den svenska konstitu-
tionen och den kommunala beskattningsrätten gör 
att kommuner och landsting inte kan försättas i 
konkurs. Inte heller kan de upphöra att existera på 

annat sätt. Vid eventuella kommunsammanslag-
ningar överförs alltid ansvaret för samtliga till-
gångar och skulder på den nya enheten. Innebörden 
av att kommunallagen förbjuder pantsättning av 
kommunal egendom, är att kommuner och 
landsting med hela sin skattekraft och samtliga 
tillgångar svarar för ingångna förbindelser. 
 Kommuner och landsting får enligt kommunal-
lagen inte bedriva spekulativ verksamhet. Det har 
medfört att de enligt gällande kapitaltäckningsreg-
ler likställs med statsexponering och har noll 
procent i riskvikt, något som attraherar placerare.
 Även om det kommunala självstyret är starkt så 
har staten det yttersta ansvaret för att den samlade 
offentliga verksamheten utvecklas i samhällsekono-
misk balans. I de fåtal fall där enskilda kommuner 
och landsting råkat i tillfälliga svårigheter, har 
staten därför under kortare perioder givit stöd för 
att kommunen ska ha tid att lösa situationen på ett 
ekonomiskt tillfredställande sätt.
 Andra faktorer som bidrar till kommunernas 
finansiella styrka och kreditvärdighet är ett 
ovanligt starkt system för kommunalekonomisk 
utjämning samt den så kallade finansieringsprinci-
pen. Utjämningssystemet syftar till att ge alla 
kommuner och landsting likvärdiga förutsätt-
ningar för kommunal service och består både av 
inkomst- och kostnadsutjämning. Finansierings-
principen påverkar kommunernas finansiella 
ställning positivt, eftersom den innebär att 
statsbidragen till kommunerna ska ändras, när 
staten beslutar om åtgärder som direkt påverkar 
den kommunala sektorns verksamhet, så att de 
ekonomiska effekterna av det statliga beslutet blir 
neutrala för kommunerna.
 Kommunsektorns särställning, i form av 
beskattningsrätten, de tydliga lagstadgade 
finansiella kraven och reglerna för sektorn, det 
kommunala självstyrets starka grund och den 
påtagligt förbättrade ekonomiska situationen 
under de senaste åren, ger kommunerna en hög 
kreditvärdighet. Den låga risken i kommunernas 
och landstingens verksamheter gör även Kommun-
invest till en stabil och säker låntagare. Kommun-
invests utlåning utgör en verksamhet med låg risk. 
I utlåningen finns ingen kreditrisk utan endast 
likviditetsrisk. Den låga risken bekräftas också av 
att Kommuninvest nu har högsta rating från både 
Moody’s och Standard and Poor’s, de två mest 
välrenommerade ratinginstituten.

STABIL LÅNTAGARE
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Kommunsektorns upplåningsverksamhet via 
Kommuninvest syftar till att erbjuda kommuner 
och landsting effektiva och konkurrenskraftiga 
lösningar. Med en kunnig och effektiv organisa-
tion har Kommuninvest lyckats pressa markna-
dens villkor, något som i första hand kommer 
medlemmarna till del, men också är bra för hela 
sektorn.
 För att kunna fullgöra sitt offentliga uppdrag 
som Kommungäld krävs att Kommuninvest 
erhåller bästa möjliga villkor när man finansierar 
verksamhetens utlåning. Finansieringen sker 
främst genom emissioner på den svenska och de 
internationella obligationsmarknaderna. 

Det viktiga kreditbetyget – rating
Ett högt kreditbetyg är den enskilt viktigaste 
faktorn för att säkra goda villkor för Kommun-
invests upplåning. Kommuninvest har högsta 
möjliga kreditbetyg från de två mest välrenom-
merade kreditvärderingsinstituten – Moody’s 
Investors Service och Standard & Poor’s. Kommun-
invest tillhör därmed en exklusiv skara av cirka 60 
låntagare, varav en fjärdedel stater, i hela världen 
som har ett så högt kreditbetyg. I Sverige har 
endast Kungariket Sverige (svenska staten), 
kreditbetyg på samma höga nivå från två obero-
ende institut.
 Den kommunala solidariska borgen som 

Garant för effektiva 
och konkurrenskraftiga 
finansieringslösningar
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medlemmarna ställt för Kommuninvests åtagan-
den, är en mycket viktig faktor för den höga 
ratingen. Borgensformen innebär att samtliga 
medlemmar och deras resurser ytterst står bakom 
varje finansiering, vilket ger en ovanligt stark 
säkerhet. Att Kommuninvest enbart lånar ut till 
den svenska kommunsektorn, och att sektorn har 
hög kreditvärdighet och gott anseende, är en 
annan betydelsefull faktor för ratingen. 
 Förutom att bidra till goda lånevillkor, ger de 
två höga kreditbetygen också tillgång till maximalt 
antal investerare. För att placera kräver vissa 
investerare att det finns toppbetyg från minst två 
oberoende institut.

Andra faktorer av betydelse för  
goda finansieringsvillkor
Förutom det övergripande kreditbetyget finns det 
ett antal ytterligare styrkor hos Kommuninvest som 
förbättrar finansieringsvillkoren vid emissioner:

Frekventa emissioner av intressant storlek
Genom att vara en återkommande emittent med 
intressanta volymer på obligationsmarknaderna 
har Kommuninvest byggt kunskap och förståelse 
för sin verksamhet hos placerarna. Idag är 
Kommuninvest en välkänd aktör på ett antal 
obligationsmarknader utanför Sverige.

Blå jungfrun Lat: N 57° 15’ 6.47” Long: E 16° 47’ 37.30”
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En stark ägarform
Att Kommuninvest är helägt av kommuner och 
landsting, som alla har beskattningsrätt, innebär 
att det finns en stark ägarform.

Hög kvalitet hos låntagarna 
Kommuninvest lånar enbart ut till medlemmar  
och deras majoritetsägda företag, vilket ger 
exponering enbart mot kommunal sektor med noll 
procent riskviktning. De svenska kommunerna är  
i ett nordiskt och europeiskt perspektiv relativt 
stora, något som ofta ses som en fördel i kreditsam-
manhang. Genom sin storlek har snittkommunen 
större ekonomiska resurser och bättre förutsätt-
ningar att klara sitt kommunala åtagande. Varken 
Kommuninvest eller någon av dess nordiska syster-
organisationer har någonsin haft en kreditförlust. 

En tydlig koppling till ett offentligt uppdrag
Genom rätten att använda Lilla riksvapnet i 
verksamhetspresentationer i internationella 
sammanhang, har Kommuninvest en erkänt stark 
och synlig koppling till det offentliga Sverige.

God likviditet 
Kommuninvest håller en primär likviditetsreserv 
på lägst 4 och högst 6 mdkr. Därutöver har 
Kommuninvest en likviditet som tillgodoser 
behovet av kapital för den bedömda tillväxten  
i utlåningen under 12 – 18 månader framöver.

Kommunsektorns och övrig svensk  
offentlig skuld 
Sverige har starka offentliga finanser. Den kommu-
nala sektorns låneskuld uppgick 2006 till cirka 
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350 mdkr, vilket motsvarar cirka 15 procent av 
BNP. Kommunsektorns låneskuld, tillsammans 
med statsskulden som sköts av Riksgäldskontoret, 
utgör huvuddelen av vad som kallas Sveriges 
konsoliderade bruttoskuld, definierat enligt EU:s 
Maastrichtkriterier. Bruttoskulden har som andel 
av BNP minskat sedan mitten av 1990-talet. Idag 
är den 50,3 procent, jämfört med 73,5 procent 
1996. Regeringens prognoser räknar med en 
ytterligare minskning till cirka 40 procent av BNP 
fram till 2008. Sveriges nivå är klart under EU-
snittet på drygt 60 procent av BNP.
 Den positiva utvecklingen är en följd av att den 
löpande balansen i de svenska offentliga finan-
serna påtagligt förbättrats. Sveriges årliga offent-
liga överskott, mätt som andel av BNP, låg 2005 
på 3 procent och var bland det högsta i Europa. 
Sverige har under flera år haft ett överskottsmål på 
i genomsnitt 2 procent över en konjunkturcykel.
 I absoluta tal har den kommunala sektorns 
skuld ökat från cirka 200 mdkr till 350 mdkr 
under perioden 1996–2006. Ökningen är främst  
en följd av ökade investeringar i de kommunala 
företagen. Riksgäldskontoret har under samma 
period minskat statens upplåning till cirka 1 200 
mdkr (1 400), vilket innebär att statsskulden som 
andel av BNP minskat kraftigt, till cirka 50 pro-
cent mot tidigare cirka 80 procent. 
 Kommuninvest är en stor finansiär av kom-
munsektorns skulder. Verksamheten är växande 
och man har en utlåning på 66 mdkr, vilket 
motsvarar 42 procent av medlemmarnas, inklusive 
majoritetsägda företags, finansiering. 
 Kommuninvests finansiering uppgår till nästan 
100 mdkr, varav den absoluta huvuddelen i form  
av emitterade obligationer. Av finansieringen sker 
cirka 81 procent i svensk valuta. Genom den stora 
ökningen av medlemsantalet växer Kommuninvests 
verksamhet och finansieringsbehov. Idag är man en 

av de snabbast växande låntagarna i Norden. 
 Kombinationen av högsta rating, ett offentligt 
uppdrag som Kommungäld för den svenska 
kommunsektorn och en växande volym bidrar till 
att göra Kommuninvests emissioner till intressanta 
placeringsalternativ på obligationsmarknaderna.

Utveckling på obligationsmarknaden
Internationellt
Värdet av världens totala obligationsmarknader 
uppgår till cirka 450 000 mdkr. USA utgör den största 
marknaden och står själv för över 50 procent. Japan 
är, efter Euroland, den tredje största marknaden med 
cirka 18 procent. Största emittentkategori är olika 
stater, som sammanlagt står för hälften av den 
emitterade volymen, medan företag står för drygt 30 
procent. Under året har trenden för obligationsräntan 
varit stigande i Europa, men fallande i USA. Volym-
tillväxten i marknaden fortsatte under året, medan 
kreditkvalitet mätt i form av rating, sjunkit något. 

Konkurrens
Konkurrensen ökar bland annat på grund av för-
ändringar i regelverket som gör det möjligt för 
aktörer att skapa nya typer av instrument med AAA-
rating, så kallade säkerställda obligationer. Även i en 
något förändrad konkurrenssituation kommer 
Kommuninvests obligationer att fortsatta vara mer 
attraktiva på marknaden. Övervägande del av 
Kommuninvests säkerhet består enbart av krediter 
till kommunsektorn som har noll riskvikt, och hela 
verksamheten har högsta rating. Detta gör att 
Kommuninvests obligationer kan definieras som 
äkta AAA. 

Kommuninvests effektiva upplåning
Växande volymer
Kommuninvests finansiering i form av emitterade 
obligationer uppgår till totalt cirka 90 mdkr. 
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Upplåningen har ökat med i snitt 15 procent per år 
under perioden 1996–2006, något som gör 
Kommuninvest till en av de snabbast växande 
emittenterna i Norden. Därtill kommer en mindre 
del direkt lånefinansiering. 

Diversifiering 
De emitterade obligationerna fördelar sig på 80 
procent i svensk valuta och 20 procent i utländsk 
valuta. Den utländska andelen har minskat över 
tiden. Kommuninvest kan alltid välja mellan att 
finansiera sig direkt i kronor på den svenska 
obligationsmarknaden eller på den internationella 
obligationsmarknaden, beroende på var de bästa 
villkoren finns. Idag finns det en nära koppling 
mellan ränte- och valutamarknaderna via dagens 
stora likvida valutaderivatmarknader. Kommunin-
vest kan därför emittera obligationer internatio-
nellt till låga räntor och sedan med valutaswappar 
omvandla obligationslånet i utländsk valuta till 
kronor. Trots extra kostnader för valutaswappar 
ger internationell upplåning många gånger en 
lägre totalkostnad. 
 En stor del av finansieringen finns i dagsläget i 
Danmark och Japan, marknader där Kommunin-
vest är en välkänd aktör. Kommuninvest har 
därutöver en god beredskap för att kunna finan-
siera sig i Australien och har börjat bygga relatio-
ner på den amerikanska marknaden.

Låg finansieringskostnad
Kommuninvest hade under 2006 en genomsnittlig 
lånekostnad som låg under referensräntan 
STIBOR 3 månader. Sett över perioden 1996–2006 
har ”rabatten” mot STIBOR trendmässigt ökat. 
Den låga finansieringskostnaden är själva förut-
sättningen för att Kommuninvest ska kunna 
fungera som garant för konkurrenskraftig utlåning 
till medlemmarna. 

Löptider
Kommuninvest arbetar med varierande löptider 
för finansieringen, från 3 månader till 30 år, i syfte 
att få en gradvis avtagande förfalloprofil över 
tiden. Den genomsnittliga löptiden var i stort sett 
oförändrad under 2006. 

Likviditetshantering
För att kunna fungera som garant också för snabb 
utlåning, arbetar Kommuninvest med upplåning 
av den så kallade likviditeten, en buffert för 
kommande lånebehov. I avvaktan på utlåning 
förvaltas likviditetshanteringen i en placerings-
portfölj bestående av ränterelaterade produkter i 
valutorna kronor, amerikanska dollar eller euro. 
Placeringar sker endast i räntebärande papper som 
emitterats av låntagare med låg riskvikt och hög 
rating. En klar majoritet av dessa har riskvikt noll 
samt AAA-rating.

Upplåning per marknad, 2006

Europa, 5%

Japan, 15%

Sverige, 23%
Övriga, 1%

Danmark, 40%

Asien, 16%

Källa: Kommuninvest
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Liten men effektiv organisation
Med 38 (35) medarbetare är Kommuninvest 
fortfarande en relativ liten organisation. Den 
begränsade storleken innebär närhet till beslut och 
skapar också möjlighet till tydlighet i roller och 
uppdrag. 
 Organisationens kostnadseffektivitet framgår 
av att förvaltningskostnaderna mätt mot total 
utlåning och balansomslutning ligger på stabila 
nivåer samt att relationen mellan intäkter och 
kostnader har förbättrats. Genom bildandet av 
Kommuninvest har kommunerna också skapat en 
plattform för att bygga kvalificerad kunskap om 
finansiering, på ett sätt som skulle vara svårare att 
uppnå var för sig i de enskilda kommunerna.
 Ett annat viktigt inslag i Kommuninvests 
finansieringsstrategi är det administrativa arbete 
som utförs och de väl utarbetade rutinerna som 
följs i samband med emissionerna. Denna så 
kallade dokumentationshantering har vuxit till att 
utgöra en service som är en tydlig konkurrensför-
del och som uppskattas av motparterna på 
marknaden. 
 Det krävs en löpande bearbetning och kontakt 
med marknaden för att förbli en framgångsrik 
emittent. I detta syfte medverkar Kommuninvest i 
det årliga Nordic Funding Agencies Forum – ett 
samarbete där lokala och internationella arran-
görer varje år bjuds till ett möte i någon av de 

nordiska länderna. Kommuninvest och syster-
organisationerna roterar värdskapet mellan sig. 
Kommuninvest har därutöver, i egen regi, flera 
årliga möten för internationella placerare, bland 
annat i London och Tokyo. 

Förvaltningskostnaden i procent av utlåningen och IK-tal

 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Förvaltningskostnader i % av utlåningen 0,120 0,109 0,104 0,102 0,108 0,105
Intäkts-/kostnadsrelation 1,3 2,0 1,5 1,4 1,6 1,5
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Kommuninvest är en organisation som bärs upp av idén om frivillig sam-
verkan mellan Sveriges kommuner och landsting för bättre finansiella villkor. 
Genom medlemmarnas samverkan har kommunerna blivit en kraft att räkna 
med på kapitalmarknaden. Kommuninvest agerar också för att förbättra de 
allmänna villkoren och förutsättningarna för kommunsektorn och tar därför 
ansvar för ett vidare område än att enbart tillhandahålla billiga finansierings-
lösningar. I idén ligger att organisationen ska vara öppen för alla kommuner 
och landsting och att alla medlemmars intressen ska tillvaratas. Kommun-
invests yttersta ambition är att vara Sveriges Kommungäld, och i det 
 begreppet ligger ett offentligt uppdrag.
 Styrkan i Kommuninvests verksamhetsidé tar sig bland annat uttryck  
i ett kraftigt stigande medlemsantal. Idag omfattar samarbetet 189 med-
lemmar. Det råder också stor enighet i organisationen, hos både förenings-
styrelse, bolagsstyrelse och de enskilda medlemmarna, om att tillväxten  
är viktig. Tillväxten initierar en god cirkel. Storskaligheten gör Kommun-
invest intressant på den internationella kapitalmarknaden, vilket ger 
bättre villkor. Storleken erbjuder också möjlighet att utveckla kompetens 

En idéburen  
medlemsorganisation

Kommuner 2006

Landsting 2006
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och minska förvaltningskostnaderna, vilket ytter-
ligare stärker Kommuninvest. En starkare aktör 
drar till sig ännu fler kommuner som vill bli med-
lemmar. 
 Den allra viktigaste källan till nya medlemmar är 
rekommendationer från de befintliga medlemmarna, 
men Kommuninvest marknadsför också organisa-
tionen och idén aktivt. Det görs bland annat genom 
att Kommuninvest deltar på mässor som KOM-
MEK, på de kommundagar som anordnas av de 
olika politiska partierna samt på träffar med 
enskilda kommuner/landsting och deras bolag. 

Kommunikationen i fokus
En utmaning i en snabbt växande organisation är 
hur man ska kunna fortsätta att upprätthålla en god 
kommunikation och dialog mellan Kommuninvest 

och det allt större antalet enskilda medlemmar. 
 När Kommuninvest var en ung och liten 
organisation fungerade kommunikationen med 
medlemskommunerna genom att styrelserepresen-
tationen och andra gemensamma forum, automa-
tiskt omfattade en stor del av medlemmarna. 
Forumen var också tillräckligt små för att fylla 
behovet av samtal och informationsbyte mellan 
medlemmarna. Idag har Kommuninvest vuxit till 
189 medlemmar, vilka representeras av 30 leda-
möter och suppleanter i föreningsstyrelsen. Även 
om kontaktytan delvis kompletteras av att 
Kommuninvests finansrådgivare ofta är ute hos 
kommunerna i det dagliga arbetet, så har kommu-
nikationen med medlemmarna, det vill säga ägarna, 
tyvärr kraftigt blivit lidande när Kommuninvest 
vuxit så snabbt. Fler kommunikationstillfällen 

«Kommuninvest har en väldigt 
spännande verksamhet som ger goda 
resultat för medlemmarna»

Mats Odell, ekonomisk-
politisk talesman för 
Kristdemokraterna och 
nuvarande Kommun- och 
finansmarknadsminister.

Bollnäs Lat: N 61° 15’ 46.41” Long: E 16° 38’ 41.10”
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behövs för att nå alla medlemmar och ge dem 
möjlighet att komma till tals, speciellt i strategiska 
frågor. Som ett led i att skapa en tätare kontakt 
mellan Kommuninvest och medlemmarna gör 
Kommuninvests ledning sedan ett par år besök ute 
i kommunerna. Dessa besök ska nu intensifieras. 
Under januari 2007 bjöd Kommuninvests ledning 
in den politiska ledningen i alla medlemskommu-
ner till samråd på 16 orter. Ledningen ser mötena 
som en nödvändighet och en bra möjlighet att få 
diskutera framtidsfrågor.
 De två styrelsernas – bolagets och ägarförening-
ens – inbördes relation, roller och ansvar har också 
ägnats stor uppmärksamhet under de senaste åren. 
Ägarstyrelsen finns numera representerad i bolags-
styrelsen men det gäller också här att ytterligare se 
över formerna för kommunikationen mellan de 
olika styrelserna. Den ökade kontakten och tyd-
ligheten gör att föreningsstyrelsen mer och mer 
fokuserar på de principiella ägarfrågorna och 
bolagsstyrelsen på bolagets operativa inriktning.  
En arbetsgrupp med företrädare från båda styrel-
serna har bildats för att arbeta vidare med ägarfrå-
gorna under 2007. Ett mycket viktigt område för 
gruppens arbete är hur Kommuninvest ska vidare-
utveckla formerna för sin medlemsdialog.

Professionell och trovärdig rådgivning till 
medlemmarna
Det unika uppdraget att verka för den enskilde 
medlemmens intresse blir extra tydligt när man 
samtidigt är både kund och ägare. Kommuninvest 
har idag sex finansrådgivare som, indelade i tre 
regioner, arbetar med rådgivning. Finansrådgivarna 
möter kunderna både per telefon, via internet och 

genom individuella möten.
 Kommuninvests övergripande finansiella 
rådgivning har målsättningen att minimera 
finansieringskostnader och finansiella risker. 
Finansrådgivarna har också en viktig uppgift i att 
tolka och vidareförmedla den marknadsinforma-
tion som de genom daglig kontakt med finans-
marknaderna får tillgång till. Detta sker bland 
annat genom Kommuninvests veckobrev som 
tillkommit efter önskemål från medlemmarna.
 Till sin hjälp har rådgivare och kunder den 
interaktiva internettjänsten Finansstöd. Finansstö-
dets olika tjänster beskrivs kortfattat i faktarutan 
nedan. Internettjänsterna förbättras ständigt, såväl 
med hjälp av kundernas synpunkter som genom 
att ny teknik blir tillgänglig. 
 Kommuninvest fortsätter att kontinuerligt 
utveckla rådgivarrollen. Rådgivningstjänsterna är 
mycket uppskattade av kunderna som tycker att 
Kommuninvest är trovärdigt i sin rådgivande roll.  
 Medlemmarna får därutöver hjälp i strategiska 
frågor. Ett aktuellt område där kommunerna 
efterfrågat rådgivarnas hjälp är pensionsåtagan-
dena. Frågorna har rört hur pensionsskulden ska 
bokföras, hur stora avsättningar som ska göras 
samt överväganden rörande valet mellan alternati-
ven extern förvaltning med tillhörande extern 
upplåning eller amortering på den externa 
låneskulden.

Utbildning, nätverk och samarbeten för 
 gemensamma mål
Samarbetstanken är kärnan i Kommuninvest. Som 
medlemskommun är det inte bara den direkta 
kontakten med Kommuninvests finansrådgivare 

Finansstödets tjänster i korthet

Finansiell analys: Ett hjälpmedel 
för analysen består av fem delom-
råden; att belysa koncerners finan-
siella styrka. likviditetsberedskap, 
ekonomisk följsamhet, ekonomisk 
kapacitet, åtaganden och omvärlds-
faktorer som alla utvärderas för att 
sedan bedömas som en helhet. Med 
bedömningen som grund blir det 
möjligt att fastställa den egna 
kommunens eller det egna 
landstingets finansiella styrka.

Finanspolicy: En utarbetad modell 
som hjälper kommuner och 
landsting att på ett enkelt och 
pedagogiskt sätt skapa sin egen 
finanspolicy. Resultatet av den 
finansiella analysen ligger till grund 
för policyns målformulering över 
vilka risker och därmed även vilka 
avkastningskrav som är aktuella. 
För att både tillgodose behovet av 
övergripande strategier och mera 
detaljerade bestämmelser har 

Kommuninvest arbetat fram två 
förslag; Allmän finanspolicy och 
Närmare riktliner för kommunens 
finansiella verksamhet.

Skuldberäkning: Ger användaren 
en samlad bild över den aktuella 
lånesituationen. Med hjälp av en 
sammanställning redovisas alla 
affärer på ett lättöverskådligt sätt.  
I denna sammanställning finns den 
totala skulden, andel fast ränta 
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med hänsyn tagen till derivat 
respektive rörlig ränta, genomsnitt-
lig räntetid samt genomsnittlig 
ränta. Dessutom kan tjänsten 
simulera effekter av exempelvis 
förändringar av räntan.

Marknadsinformation: Ger tillgång 
till färska uppgifter från Reuters i 
realtid och historisk data beträf-
fande nationella och internationella 
räntor och valutakurser. Här finns 

dessutom världsomspännande 
ekonominyheter. 

Benchmark: Syftet med bench-
marktjänsten är att användaren ska 
kunna jämföra utvecklingen av sin 
låneportfölj med en relevant 
referens, en indexserie. Har låne-
portföljen utvecklats bättre, sämre 
eller oförändrat i jämförelse med 
den som tjänar som norm? 
Kommuninvests benchmarkmodell 

utgår från tre olika normportföljer 
för en kommun med stark, 
balanserad respektive svag 
ekonomi. Beroende på finansiell 
styrka väljer användaren den 
normportfölj som bäst överens-
stämmer med den egna profilen.

Eslöv Lat: N 55° 29’ 4.66” Long: E 13° 52’ 12.70”
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man har glädje av. Tillgången till nätverk för utbyte 
av tankar och dialog kring finansiell information, 
som är relevant för kommunerna, är något som 
många nytillträdda medlemmar betonar. 
 Kommuninvest arbetar på olika sätt för att  
ge medlemmarna tillfälle till informations- och 
erfarenhetsutbyte i olika frågor. Ett sådant tillfälle 
för att nätverka är de återkommande tvådagars-
kurser i Effektiv finansiering som samlar deltagare 
från olika delar av landet. Kursen innehåller ett 
teoretiskt avsnitt där bland annat omvärldsanalys, 
kommunfinansiering och kommunal koncernsam-
ordning ingår. Som föreläsare deltar både interna 
och externa experter. 
 Andra mötestillfällen för nya medlemskommu-
ner, -landsting och deras bolag är de träffar som 
arrangeras på Kommuninvest ett par gånger om 
året samt besök av Kommuninvest i enskilda 
kommuner. Vid dessa tillfällen kan även nytill-
trädda ekonomichefer hos befintliga medlemmar 
delta. Syftet är att visa Kommuninvests verksamhet, 
gå igenom tjänsten Finansstöd och att ge utbildning 
kring finansmarknaden och olika finansiella 
instrument.
 Även det samarbete och de kontakter som 
Kommuninvest som organisation har med andra 
organisationer har medlemmarna glädje av. 
Exempel på sådana organisationer är Finansdepar-
tementet, Sveriges kommuner och landsting, de 
olika systerorganisationerna i Norden – Kommu-
nalbanken i Norge, KommuneKredit i Danmark 
och Municipality Finance i Finland – Finansinspek-
tionen samt olika banker och finansieringsinstitut.
 Kommuninvest förmedlar också lån från CEB, 
Europarådets utvecklingsbank och EIB, Europeiska 
investeringsbanken. 

Aktiv påverkare i frågor som rör  
kommunernas finanser
Kommuninvest ska delta i den allmänna finansiella 
debatten och som medlemmarnas expert i finansie-

ringsfrågor aktivt debattera och bilda opinion i 
frågor som rör kommunsektorns finanser. 
 Kommuninvest bevakar inte bara lagförslag i 
Sverige, utan följer normsättning och ny lagstift-
ning inom EU. Flera direktiv har tagits under de 
senaste åren och fler är att vänta. Beslutade EU-
direktiv införlivas mer eller mindre automatiskt i 
svensk lagstiftning och svenska regelverk och flera 
av direktiven berör direkt den kommunala sektorn 
som låntagare. Det är därför angeläget att bevaka 
de förslag som är på gång och att i förebyggande 
syfte försöka påverka dem tidigt. Kommuninvest 
kan också hjälpa de svenska representanter som 
förhandlar i Bryssel med analysstöd i dessa frågor. 
I rent svenska frågor är en nära och konstruktiv 
dialog med Finansdepartementet viktig. 

Kommunicera bilden av kommunernas 
 finansiella ställning
Kommuninvest agerar allt oftare som kommun-
sektorns expert i finansiella frågor. I den rollen 
ingår att på olika sätt informera om både Kommun-
invests verksamhet och om kommunsektorn i 
stort. Kommuninvest har under året, tillsammans 
med Finansdepartementet och Sveriges kommuner 
och landsting, publicerat rapporten ”Den svenska 
kommunsektorns kreditvärdighet”. Två gånger 
per år gör Kommuninvest en genomgång av 
sektorns ekonomi som också resulterar i en 
publicerad rapport.
 Ett tillfälle att informera internationella pla-
cerare om kommunernas finansiella ställning är 
det seminarium som Kommuninvest var artonde 
månad arrangerar tillsammans med sina nordiska 
kollegor Kommunalbanken i Norge, Kommune-
Kredit i Danmark och Municipality Finance i 
Finland. Seminariet arrangeras växelvis av de 
nordiska företagen. Här ges tillfälle att uppdatera 
arrangörer på kapitalmarknaden om utvecklingen 
inom den offentliga sektorn samt att utbyta 
erfarenheter och information.

INTRESSEORGANISATION
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Konkurrenskraft genom hög kompetens
Kommuninvest är verksamt på krävande markna-
der med hård konkurrens. Framgång på sådana 
marknader förutsätter välmotiverade och kunniga 
medarbetare som har kompetens och förmåga att 
leverera hög kvalitet i arbetets alla moment. 
Kommuninvests medarbetare är välutbildade och 
har hög kunskapsnivå inom sina respektive 
ansvarsområden. 
 På konkurrensutsatta marknader går utveck-
lingen snabbt, förutsättningar och regelverk är 
utsatta för ett i det närmaste konstant förändrings-
tryck. Som en naturlig följd förändras även 
kunskapsbehoven hos Kommuninvests medarbe-
tare. Företaget satsar därför stora resurser på 
utbildning och kompetenshöjning varje år, såväl 
på individ- som gruppnivå. Exempelvis har 
samtliga finansrådgivare under året genomgått 
Swedsecs utbildning och certifiering.   

Kommuninvest har även ett regelbundet sam-
arbete med sina systerföretag i övriga Norden. 
Under de tio år som samarbetet har varat har 
kontakter knutits och flera små nätverk har 
skapats där man utbyter kunskap och erfarenheter.
 Minst lika viktigt för bibehållandet av hög 
kompetens i organisationen som den löpande 
utbildningen, är förmågan att behålla och attra-
hera kvalificerade medarbetare. Av den anled-
ningen måste företaget kunna erbjuda ekonomisk 
ersättning och andra incitament som är marknads-
mässiga och kan möta konkurrensen från andra 
jämförbara aktörer. I det syftet pågår ett viktigt 
arbete med att se över ersättningsstrukturen. 

Den viktiga rekryteringen
De höga kraven på kunskap och kompetens i en 
organisation med relativt få anställda och med låg 
personalomsättning gör att det ställs stora krav på att 
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rekrytera rätt medarbetare. De sökande ska inte bara 
ha rätt kunskap utan även de personliga egenskaperna 
är betydelsefulla. Särskilt viktigt är att individen kan 
och trivs med att ta stort ansvar och har vilja och 
intresse av att ständigt utvecklas i sitt arbete. 
 I takt med att Kommuninvest har vuxit och 
blivit en allt större aktör har rekryteringen under-
lättats. Den årliga arbetsmarknadsdagen vid 
Örebro universitet är i princip det tillfälle då 
Kommuninvest marknadsför sig mot potentiella 
medarbetare. Kommuninvest är idag välkänt inom 
finanssektorn, vilket gör att det har blivit lättare 
att hitta kvalificerade lämpliga medarbetare till de 
tjänster som behöver tillsättas. 

Stimulerande men intensivt arbete
Medarbetarna uppskattar den platta organisatio-
nen. I det öppna kontorslandskapet sitter man nära 
hela verksamheten och det är lätt att se helheten. 
Det som ibland kan upplevas problematiskt, här 
liksom i andra kostnadseffektiva organisationer,  
är en periodvis intensiv arbetsbelastning. 
 Kommuninvests ledning är väl medveten om  
att arbetsbelastningen från tid till annan är hög. 
Företaget försöker möta och motverka effekterna 
på olika sätt. Vad som är viktigt är att i god tid 
försöka uppmärksamma tecken på stress, därför 

avsätts tid för chefsutveckling så att de som har 
personalansvar får hjälp i det arbetet. Kommunin-
vest tar också externa konsulter till hjälp för att 
jämna ut toppar i arbetsbelastningen. Man har i 
flera fall byggt upp ett nära samarbete med viktiga 
externa specialister, vilket innebär att de hela tiden 
hålls uppdaterade och lätt kan utnyttjas när det 
behövs. 

En företagskultur i förändring
Kommuninvest har haft en stark utveckling sedan 
starten 1986 och den har intensifierats under 
senare år. Genom att företaget undergått snabb 
förändring fanns det flera olika bilder av Kommun-
invest hos företagets medarbetare. Mot den 
bakgrunden blev det naturligt att påbörja ett 
arbete med att identifiera och enas kring gemen-
samma värderingar och förhållningssätt. När detta 
arbete startade 2004 var prioriteringen att få alla 
medarbetare med i samtalet och få dem att förstå 
varandras roller och betydelse för verksamheten. 
Med det arbetet som grund utarbetades under 
2006 ett antal kärnvärden för verksamheten: 
kvalitet, tydlighet, delaktighet och helhet.
 Under 2006 har Kommuninvest internt 
koncentrerat sig på arbetet med att tillämpa 
kärnvärdena, för att stärka den interna samsynen. 
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Att eliminera, begränsa och 
kontrollera risker

Den grundläggande principen är att villkoren för 
upp- och utlåning ur ett riskperspektiv ska vara 
likvärdiga. Det betyder inte att vare sig transaktio-
nerna eller verksamheten är helt riskfri, men att 
Kommuninvest inte ska exponera sig mot risker 
som man inte kan kontrollera. Som Kommungäld 
ägd av medlemmar i form av kommuner och 
landsting beaktar Kommuninvest även Kommu-
nallagens förbud mot spekulativ och riskfylld 
verksamhet enligt 2 kap. 7 § Kommunallagen. De 
risker som Kommuninvest har att hantera är:

•  Marknadsrisk – risken för förlust till följd av 
förändringar i främst räntor och valutakurser.

•  Likviditetsrisk – risken för väsentligt högre 
kostnader för att låna upp de medel som 
behövs, eller för förlust när tillgångar inte kan 
avyttras till rimligt pris.

•  Kredit- eller motpartsrisk – risken för förlust på 
grund av att motparten inte uppfyller sina 
åtaganden inom avtalad tid. 

•  Operativ risk – risken för oväntade ekonomiska 
eller förtroendemässiga förluster till följd av 
interna orsaker, till exempel datafel, eller händel-
ser i omvärlden, till exempel brottslighet.

I syfte att begränsa marknadsrisker som uppstår 
när upp- och utlåningens avtalsmässiga villkor inte 
överensstämmer, används riskhanteringsinstru-
ment i form av derivatkontrakt. Också de rättig-
heter och skyldigheter som uppstår genom derivat-
kontrakten, överförs på den slutgiltiga låntagaren, 
det vill säga Kommuninvests medlemmar och 
deras majoritetsägda bolag. 

Kapitaltäckningskrav
Kommuninvest omfattas av kapitaltäckningsreg-
ler. Eftersom all utlåning sker till kommunal sektor  
samt att derivatkontrakten överförs till den slut-
giltiga låntagaren, är det endast placeringsverk-
samheten som påverkar bolagets kapitaltäcknings-
grad. 
 Kapitaltäckningsreglerna kräver lägst 8 procent 
kapitaltäckningsgrad, medan Kommuninvest går 
längre och har en målsättning på 15 procent. För 

att behålla en låg riskprofil och klara 15 procent 
kapitaltäckningsgrad är det endast tillåtet att 
placera i värdepapper som är emitterade av stater, 
statligt garanterade finansiella institutioner och 
finansiella låntagare som har en riskviktning om 
antingen 0 eller 20 procent. Enligt riktlinjer från 
styrelsen verkar Kommuninvest även för att sprida 
derivatkontrakt och placeringar i värdepapper 
mellan olika typer av motparter såväl som 
motparter i olika geografiska områden. 

Marknadsrisk
Ränterisker begränsas på portföljnivå
På grund av verksamhetens omfattning är det inte 
alltid möjligt att erhålla fullständig matchning 
mellan bolagets tillgångar (utlåning) och skulder 
(finansiering) för varje enskild position, utan 
ränterisken begränsas även på portföljnivå. 
Ränterisk uppkommer när räntebindningstiden 
mellan placerat kapital och finansieringen av detta 
inte överensstämmer. Risken (exponeringen) i 
portföljen får vid varje mätningstillfälle aldrig 
överstiga SEK 10 miljoner vid en (1) procentenhets 
parallellförskjutning av avkastningskurvan.
 
Valutarisker hålls nere genom växling
Valutarisk uppstår då det finns tillgångar och 
skulder i samma utländska valuta i balansräkningen 
som inte storleksmässigt överensstämmer. Valuta-
risk uppstår löpande av de räntenetton som 
genereras från avkastning på placeringar i utländ-
ska valutor i förfinasieringsverksamheten. Kommun-
invest begränsar denna risk genom att frekvent 
växla sådan avkastning till svenska kronor. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk kan enklast beskrivas som brist på 
finansiering. För att undvika höga kostnader för  
att låna upp de medel som behövs, har styrelsen 
beslutat om en likviditetsreserv på lägst 4 mdkr och 
högst 6 mdkr, vilken alltid kan utnyttjas för att 
säkerställa likvida behov. Även det placerade 
kapital som ingår i bolagets förfinansieringsverk-
samhet kan ses som en form av likviditetsreserv.
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Kredit- eller motpartsrisk
Säkra motparter utgör en förutsättning för en 
framgångsrik finansiell verksamhet. En viktig del 
av en låg riskprofil på verksamheten är aktuella 
kunskaper om de motparter som Kommuninvest 
har eller ingår affärer med. Kredit- eller motparts-
risk kan indelas i tre kategorier:

Risker vid utlåning 
Utlåning sker endast till medlemmar i ägarföre-
ningen och deras majoritetsägda bolag. För de 
majoritetsägda bolagen finns alltid en garanti från 
en medlemskommun. Därigenom försäkras att 
medlemskommunerna står bakom all utlåning 
som sker från Kommuninvest.

Risker vid placering av ännu inte utlånat kapital
Risken utgörs av förlust såväl som värdeförändring 
av det placerade kapitalet. Dessa risker begränsas 
av att placering endast sker hos motparter med hög 
kreditvärdighet. Som hög kreditvärdighet räknas 
lägst stabil A-nivå från något av de internationellt 
erkända kreditvärderingsinstituten. En betydande 
del av placerat kapital finns hos europeiska stater 
och statligt garanterade finansiella institutioner – 
motparter – som i de flesta fall innehar högsta 
kreditbetyg. Riskerna begränsas även genom att 
placeringarna har en kort löptid, maximalt tre år.

Risker vid värdeförändring av derivatkontrakt 
Risken är förlust om motparten vid till exempel 
ränte-, valuta-, aktie- och råvaruswappar inte 
fullgör sina förpliktelser. Riskexponeringen utgörs 
av kostnaden för att anskaffa ett likvärdigt kon-
trakt i marknaden. En sådan kostnad beräknas för 
varje kontrakt och betraktas som en risk på mot-
parten i kontraktet. 

För att begränsa risker och exponeringar som 
uppkommer på grund av värdeförändring av 
derivat, ingår Kommuninvest säkerhetsavtal med 
motparter i derivatkontrakten, så kallade CSA-
avtal. Dessa ger Kommuninvest en ensidig rätt att, 
under vissa förutsättningar, kräva extra säkerheter. 
Det som avgör när och hur mycket extra säker-
heter som ska ställas, är om värdeförändringen  
av ingångna derivatkontrakt överstiger i avtalet 
fastställd exponering, eller om motpartens 
kreditvärdighet försämras. Sådana säkerheter ska 
utgöras av statspapper som ur kapitaltäcknings-
synpunkt har noll i riskvikt. Avsikten med säker-
hetsavtal är att täcka fordringar och samtidigt 
utöka affärsutrymmet med motparterna.
 För att bli godkänd som motpart i en derivat-
transaktion med Kommuninvest, måste motparten 
inneha ett kreditbetyg om lägst stabil A-nivå från 
något av de internationellt erkända kreditvärde-
ringsinstituten. Motpartens kreditbetyg är 
avgörande för vad Kommuninvest är berett att 
acceptera när det gäller kontraktens löptid, 
struktur och tillåten riskexponering. Kommun-
invest är medlem i organisationen ISDA (Interna-
tional Swaps and Derivatives Association) och 
ställer som krav för att ingå avtal en rätt till för-
tidsinlösen, om motpartens kreditbetyg försämras 
under en viss nivå. Av avsnittet Övriga upplys-
ningar, sidan 44, framgår storleksordningen av 
bolagets åtaganden av derivatkontrakt.
 Hela 90 procent av derivatkontrakten, baserat 
på nominella belopp, är fördelade på motparter 
med ett kreditbetyg om lägst AA-nivå från något 
av de välkända kreditvärderingsinstituten. För 
övriga kontrakt, 10 procent, har Kommuninvest 
enbart ingått enklare valuta- och räntederivat, som 
alla har kort löptid. 

Geografisk fördelning av derivatkontrakt i % 2006-12-31
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Geografisk fördelning av placeringar i % 2006-12-31
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Placerat kapital fördelat på ratingkategori 2006-12-31

Grupp AAA, 54%
Grupp AA, 41%

Grupp A, 5%

Som diagrammet visar är 54 procent placerat hos 
motparter i den säkraste ratingkategorin.

Källa: Kommuninvest

Leveransrisk är också en slags kredit- och mot-
partsrisk. Det är risken för att en motpart inte kan 
fullgöra en värdepappers- eller betalningstransak-
tion. Kommuninvest säkerställer därför alltid att 
motparten är den som först måste fullgöra sina 
förpliktelser, alternativt använder ett tillvägagångs-
sätt där båda parter måste ha fullgjort sina åtagan-
den samtidigt, för att en transaktion ska kunna ske. 

Löpande analys och uppföljning av motparter
En viktig del i arbetet med att minimera risker är att 
kontinuerligt följa utvecklingen av Kommuninvests 
motparter. Inom organisationen finns en kredit-
grupp som har till uppgift att behandla nya mot-
parter och finansiella instrument som används i 
bolagets finansieringsverksamhet, samt genomföra 
löpande uppföljningar av dessa.

Jokkmokk Lat: N 66° 36’ 52.13” Long: E 19° 51’ 8.90”
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De finansiella motparterna bedöms efter sin 
finansiella styrka och jämförs med andra liknande 
aktörer. Analysen syftar till att ge en fullgod bild 
av motpartens förmåga att fullgöra sina förpliktel-
ser vid en förändrad marknadssituation. I kredit-
gruppens arbete ingår även att föreslå borttagande 
eller införande av begränsningar av tidigare god-
kända motparter och finansiella instrument. Kredit-
gruppen ska minst en gång årligen redovisa utveck-
lingen av samtliga motparter för Kommuninvests 
bolagsstyrelse.
 I utlåningsverksamheten analyseras varje 
kommun eller landsting före inträdet i föreningen. 
Medlemmarnas utveckling analyseras därefter två 
gånger årligen utifrån en fastslagen modell. Som en 
del i analysprocessen fastställer styrelsen årligen 
utlåningslimiter för medlemmarna. Utlåningslimi-
ten är generell och fastställs med utgångspunkt från 
medlemmarnas koncernupplåning. Enskilda 
medlemmar kan, efter särskilda granskningar, ha 
förhöjda utlåningslimiter. De förhöjda lånelimi-
terna motiveras normalt med att det finns tillgångar 
med så kallade övervärden. 

Operativ risk
Arbetet med operativa risker är av naturliga skäl  
i första hand inriktat på att försöka eliminera 
oväntade interna händelser – det är ju den miljön 
man i första hand kan påverka. Ett exempel på 
operativ risktyp är legal risk. Det är risken för 
förlust på grund av att ett kontrakt på juridiska 
grunder inte kan genomdrivas, till exempel till 
följd av otillräcklig dokumentation. De centrala 
aspekterna i arbetet med att reducera de operativa 
riskerna internt är:

•  Dualitetsprincipen – den innebär att en enskild 
person aldrig ensam handlägger en transaktion 
genom hela behandlingskedjan. I ett affärsflöde 
är normalt minst tre personer från olika 
avdelningar delaktiga.

•  Rätt verktyg – i form av riktlinjer, standardise-
rade processer, rapporteringsrutiner och policies. 

•  Rätt kompetens och erfarenhet – att varje 
medarbetare är väl förberedd med de senaste 
kunskaperna och teknikerna. Rätt kompetens 
gör att risker kan beräknas och hanteras så att 
oplanerade risker inte uppstår. Att säkerställa 

hög medarbetarkompetens med ständig 
utbildning är ett viktigt redskap i det arbetet.

•  Respekt för kompetensen – den interna 
kontrollen förutsätter att varje medarbetare 
känner och tar ansvar för de risker som finns 
inom den personens specifika arbetsområde, 
samt att varje kompetens och kompetensom-
råde respekteras.

Under 2005 fastställde styrelsen en modell för 
riskhanteringsprocessen, med fokus på operativ 
risk. Arbetet med att utveckla metoder för att 
identifiera och värdera operativa risker i verksam-
heten har varit intensivt under det gångna året.

Riskorganisation och ansvar
Kommuninvest är organiserat med tillförlitliga 
regler och processer för en systematisk och trygg 
riskhantering. Kommuninvests styrelse har det 
övergripande ansvaret för bolagets riskexponering 
och hantering av risker. 
 Styrelsen beslutar om koncernens övergripande 
riskpolicy och instruktioner för finansverksam-
heten. I dessa anges hur hanteringen avseende 
marknadsrisker, likviditetsrisker, kreditrelaterade 
motpartsrisker och operativa risker ska ske. 
Styrelsen beslutar om övergripande mål för 
kapitaltäckning, likviditetsreserver samt inriktning 
och limiter för bolagets exponering för kreditrela-
terade motpartsrisker och marknadsrisker. 
 Inom bolaget svarar VD för uppföljningen av 
affärsverksamheten och kontrollerar att den sker 
inom ramen för styrelsens beslutade policies och 
instruktioner. Det finns en särskild stabsfunktion 
som har en oberoende ställning inom bolaget och 
som följer den löpande kontrollen i verksamheten. 
Den särskilda stabsfunktionen har det övergri-
pande och samordnande ansvaret för bolagets 
samlade risker (riskkontroll) och rapporterar till 
VD och styrelse. 
 Risk- och analysfunktionen ansvarar för att 
kontrollera och genomföra löpande uppföljning 
och analys av marknads-, likviditets- och kredit- 
och motpartsrisker. Rapportering sker dagligen till 
VD och månatligen till Kommuninvests styrelse. 
Risker kontrolleras främst genom frekvent upp-
följning av riskexponeringar genom jämförelse 
med de uppsatta limiterna. 
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Verksamheten
Kommuninvest i Sverige AB är ett helägt dotterbolag till 
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”). Syf-
tet med verksamheten är att erbjuda långfristigt goda vill-
kor för föreningsmedlemmarnas finansiering – att vara 
Kommungäld för Sveriges kommuner och landsting. 
 Storleken på verksamheten bestäms främst av antalet 
medlemmar i föreningen och utvecklingen av de enskilda 
medlemmarnas finansiella behov. Utlåningen avser främst 
lån för investeringar. Kommuninvest i Sverige AB är ett 
kreditmarknadsbolag, vilket innebär att man står under 
Finansinspektionens tillsyn.
 Utöver utlåning erbjuder Kommuninvest i Sverige AB 
en rådgivnings- och utbildningsverksamhet till medlem-
marna och deras bolag. Därutöver fungerar Kommun-
invest i Sverige AB även som intresseorganisation för 
kommunsektorn i frågor som avser de allmänna förut-
sättningarna för sektorns finansiering. Verksamheten 
växer och under 2006 anslöt sig 15 nya kommuner till 
föreningen, vilket innebär att det totala antalet förenings-
medlemmar vid årsskiftet uppgick till 189 (174).
 Förutsättningen för att kunna erbjuda goda villkor  
i utlåningen till föreningsmedlemmarna är att Kommun-
invest i Sverige AB i sin tur lyckas uppnå konkurrenskraf-
tiga villkor i den egna finansieringen på obligationsmark-
naderna i Sverige och utlandet. 

Rating 
Av stor vikt för Kommuninvest i Sverige AB:s möjligheter 
till goda finansieringsvillkor är höga kreditbetyg hos de 
internationella ratinginstituten. Kommuninvest i Sverige 
AB har sedan april 2002 det högsta kreditbetyget Aaa av 
Moody’s. Under 2006 erhöll man även högsta kreditbetyg 
AAA av Standard & Poor’s.

Väsentliga händelser
Den 23 mars 2006 beslutade årsstämman att tillsätta 
Robert Stenram som ny ordförande i Kommuninvest och 
Ellen Bramness Arvidsson till ny vice ordförande. Tomas 
Werngren utsågs till ny verkställande direktör fr.o.m. den 
19 april 2006.

Resultat
Rörelseresultatet i Kommuninvest i Sverige AB minskade 
med 47 % och uppgick till 29 503 (55 969) tkr. Årets 
resultat efter bokslutsdispositioner och skatt minskade 
med 43 % till 17 882 (31 576) tkr. 

Intäkter och kostnader  
Räntenettot, som är den i särklass största intäktsposten 
ökade med 9 % till 100 214 (91 504) tkr. Räntenettot har 
påverkats positivt av fortsatt ökade utlånings- och place-
ringsvolymer men negativt av en lägre marginal. Ett ökat 
intresse för utlåning till den kommunala sektorn har 
generellt sett sänkt upplåningskostnaderna, vilket är posi-
tivt för kommunsektorn som helhet. För Kommuninvest i 
Sverige AB innebär det på sikt ett tryck mot mindre mar-
ginal mellan upp- och utlåning. Vid utgången av 2006 var 
30,6 mdkr (31,7 mdkr) placerade i obligationer och 
andra värdepapper i avvaktan på slutgiltlig utlåning. Av 
detta belopp utgjorde 5,7 mdkr (4,3 mdkr) bolagets pri-
mära likviditetsreserv. Bidraget till räntenettot från place-
ringsportföljen uppgick till ca 25 000 tkr. Återköp av ett 
antal tidigare emitterade värdepapper (redovisas under 
nettoresultat av finansiella transaktioner) har bidragit 
positivt till resultatet med 14 934 tkr (ca 26 000 tkr). 
Övriga rörelseintäkter minskade med 72 % till 1 042 
(3 831) tkr.  
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Under de senaste fem åren har antalet medlemmar ökat med nästan 51 %.

Styrelsen och verkställande direktören för Kommuninvest i 
Sverige AB (publ), organisationsnummer: 556281-4409, 
får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2006.
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Kostnaderna ökade med 30 % och uppgick till 80 305 
(61 603) tkr. Personalkostnaderna, den största kostnads-
posten, ökade till 32 945 (30 872) tkr. Av de kostnader 
som ökade mest under 2006 stod konsultkostnader 
12 600 (4 952) tkr för den största ökningen.

Kreditförluster
Kreditförlusterna uppgick till 0 (0) tkr. Kommuninvest 
har hittills aldrig haft en kreditförlust i sin verksamhet.

Finansiell ställning och eget kapital
Balansomslutningen ökade till 101,2 (91,1) mdkr, en 
ökning med 9 %. Den största tillgångsposten är utlå-
ningen som vid årets slut uppgick till 66,8 (56,7) mdkr,  
en ökning med 18 %. Näst störst är tillgångarna i place-
ringsverksamheten. De utgörs huvudsakligen av ränte-
bärande papper, som i avvaktan på utlåning säkrats mot 
ränte- och valutaförändringar. Vid utgången av 2006 
uppgick placeringsverksamheten till 30,6 (31,7) mdkr, 
vilket motsvarar 30 (35) % av balansomslutningen. 
 Upplåningen var vid årets slut 93,4 (84,7) mdkr, en 
ökning med 10 %. 
 Vid utgången av 2006 uppgick det egna kapitalet till 
265,6 (249, 5) mkr. Utöver årets resultat växte det egna 
kapitalet även genom nyemission. Utifrån det bemyndi-
gande som årsstämman givit styrelsen genomfördes en 
nyemission på 3,1 mkr. Syftet var att stärka bolagets eko-
nomiska bas genom att överföra insatser från nya med-
lemmar i föreningen. Sådana överföringar har gjorts 
regelbundet i takt med stigande medlemsantal. Aktiekapi-
talet uppgår till 153,1 mkr fördelat på 1 531 000 aktier 
och med Kommuninvest ekonomisk förening som ensam 
aktieägare.

Kapitaltäckning
Kommuninvest i Sverige AB omfattas av kapitaltäck-
ningsregler, vilka kräver lägst 8 % kapitaltäckningsgrad. 
Kommuninvest i Sverige AB har gått längre i kraven på 
kapitaltäckning och har en målsättning på 15 %. Vid års-
skiftet 2006/2007 var kapitaltäckningen 18,81 (17,08)%. 
Av kapitaltäckningsanalysen nedan framgår att det, efter-
som all utlåning sker till kommuner och landsting samt 
att även derivatkontrakten överförs till den slutgiltiga 
låntagaren, är i stort sett endast placeringsverksamheten 
som påverkar bolagets kapitaltäckningsgrad.

Riskhantering
Den grundläggande principen är att villkoren för upp- och 
utlåning ur ett riskperspektiv ska vara likvärdiga. Det bety-
der inte att vare sig transaktionerna eller verksamheten är 
helt riskfria, men att Kommuninvest i Sverige AB inte ska 
exponera sig mot risker som man inte kan kontrollera.

De risker som Kommuninvest har att hantera är:
•  Marknadsrisk – risken för förlust till följd av föränd-

ringar i främst räntor och valutakurser.
•  Likviditetsrisk – risken för väsentligt högre kostnader 

för att låna upp de medel som behövs, eller för förlust 
när tillgångar inte kan avyttras till rimligt pris.

•  Kredit- eller motpartsrisk – risken för förlust på grund 
av att motparten inte uppfyller sina åtaganden inom 
avtalad tid. 

•  Operativ risk – risken för oväntade ekonomiska eller 
förtroendemässiga förluster till följd av interna orsaker, 
till exempel datafel, eller händelser i omvärlden, till 
exempel brottslighet.

       
Grupp Poster i balans- Åtaganden utanför balansräkningen  Vägnings- Riskavvägt 

(Samtliga belopp i tkr) räkningen Nominellt belopp Omräknat belopp Summa tal, % belopp
A 93 427 184 169 732 600 20 634 084  114 061 268 0 -
B 7 737 006 - - 7 737 006  20 1 547 401
C - - - - 50 -
D 9 862 - - 9 862    100         21 181
 101 174 052 169 732 600 20 634 084 121 808 136  1 568 582

Kapitalbas*      295 187
Summa primärt kapital      295 187
Kapitaltäckningsgrad      18,81 %
Summa primärt kapital består av:  
Eget kapital     100 265 612
Obeskattade reserver     72 29 575

* I beloppet för kapitalbasen ingår styrelsens förslag till boksluts- och vinstdispositioner.
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I syfte att begränsa marknadsrisker som uppstår när upp- 
och utlåningens avtalsmässiga villkor inte överensstäm-
mer används riskhanteringsinstrument i form av derivat-
kontrakt. Principen som tillämpas är att de rättigheter 
och skyldigheter som uppstår genom derivatkontrakten, 
också överförs på den slutgiltiga låntagaren, det vill säga 
Kommuninvests medlemmar. 
 Av samtliga derivatkontrakts nominella belopp var 
90 % fördelade på motparter som har AA-nivå i kreditbe-
tyg eller bättre. För övriga kontrakt, 10 %, har Kommun-
invest enbart ingått enklare valuta- och räntederivat, som 
alla har kort löptid. 
 Kommuninvest i Sverige AB:s styrelse har det övergri-
pande ansvaret för bolagets riskexponering och hantering 
av risker. För en utförligare beskrivning av riskerna se not 
26 och riskavsnittet sid 27.

Medarbetare och miljö
Antalet medarbetare ökade under året med tre personer 
och uppgick vid årsskiftet 2006 till 38. Kommuninvest i 
Sverige AB bedriver ingen verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt miljöbalken. Verksamheten bedöms ha 
mycket ringa miljöpåverkan.

Styrelsen
För en redogörelse av styrelsens arbete se avsnittet 
Bolagsstyrning (sid 50). 

Nya redovisningsregler (IFRS/IAS) 
Enligt EU-regler ska alla noterade moderbolag tillämpa 
International Financial Reporting Standards (IFRS). Krav 
på tillämpning av IFRS gäller bolagens koncernredovis-
ning från och med 2005. För Kommuninvest, som enbart 
har noterade skuldebrev, gäller dock kravet först från och 
med räkenskaperna 2007.
 Kommuninvest har under 2006 fortsatt arbetet med 
anpassningen till de nya redovisningsreglerna. Fokus har 
legat på frågor avseende IAS 39 (redovisning/värdering 
finansiella instrument) och frågor kring och analys av 
säkringsredovisning. Tillämpningen av IAS 39 kommer 
att medföra högre volatilitet avseende resultat och eget 
kapital i bolaget. Volatiliteten kan inte med säkerhet för-
utsägas idag, men målsättningen har varit att tillämp-
ningen av säkringsredovisning ska begränsa volatiliteten i 
resultaträkningen. Under hösten har arbetet med att 
räkna fram jämförelsesiffror och en öppningsbalans varit 
i fokus. Kommuninvest kommer att publicera räkenska-
per med jämförelsesiffror enligt de nya reglerna i sam-
band med delårsrapport 2007.

Nya regler för kapitaltäckning (Basel II)
Den 1 februari 2007 införs nya kapitaltäckningsregler,  
de så kallade Basel II-reglerna. Omarbetningen av regel-
verket är radikal och målet har varit att anpassa kapital-
täckningsreglerna så att kapitalkravet på ett bättre sätt  
än idag baseras på det faktiska risktagandet i bankerna/ 
 kreditinstituten.
 Kommuninvest har under 2006 arbetat med utveck-
ling av metodstöd inom operativ risk och kapitalbedöm-
ningsprocessen.

Utsikter 2007
Intresset för Kommuninvests verksamhetsidé är växande. 
Bedömningen är att föreningen förväntas få flera nya 
medlemmar också under 2007. Eftersom ökat medlems-
antal hittills alltid har medfört att nettoutlåningen ökat, 
om än med viss eftersläpning, förväntas även utlåningen 
öka 2007. Andra faktorer som talar för en ökad utlåning 
är förväntningar om en generellt sett högre investerings-
volym i hela kommunsektorn samt trenden mot att Kom-
muninvest tar en större andel av de befintliga medlem-
marnas totala upplåning.

Koncernbidrag till ägarföreningen
Kommuninvest i Sverige AB lämnar ett koncernbidrag på 
6,7 mkr till Kommuninvest ekonomisk förening. Bidraget 
gör det möjligt för föreningen att för sjätte året i rad 
genomföra en insatsemission till medlemmarna. Om för-
eningsstämman bifaller föreningsstyrelsens förslag, mot-
svarar emissionen 2,6 % av andelskapitalet. Styrelsen för 
Kommuninvest i Sverige AB avser samtidigt att föreslå en 
nyemission av aktier till ägarföreningen. Nyemissionens 
storlek motsvarar beloppsmässigt det tänkta insatsemis-
sionsbeloppet i föreningen.

Vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår

att årets vinst om 17 881 984 kr jämte balanserad vinst 
om 77 156 894 kr, tillsammans 95 038 878 kr, av 
bolagsstämman disponeras på följande sätt:

Balanseras i ny räkning 95 038 878 kr
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Redovisnings- och  
värderingsprinciper

Årsredovisning
Årsredovisningen för Kommuninvest i Sverige AB är upp-
rättad i enlighet med Lag om årsredovisning i kreditinstitut 
och värdepappersbolag (ÅRKL), Finansinspektionens före-
skrifter och allmänna råd samt Redovisningsrådets rekom-
mendationer. Kommuninvest har noterade skuldebrev och 
skall därför tillämpa IFRS från och med räkenskapsår 
2007. Årsredovisningen 2006 blir därmed den sista års-
redovisningen som upprättas enligt de gamla reglerna.

Tillgångar och skulder i utländsk valuta
Kommuninvests tillgångar och skulder i utländska valu-
tor utgörs dels av utlåning och dess refinansiering, dels av 
upplupna intäkts- eller kostnadsposter som följer av den 
nämnda utlåningen och dess refinansiering. Tillgångar 
och skulder värderas till aktuell balansdagskurs. 

Utlåning
Fordringar har värderats till det värde varmed de beräk-
nas inflyta.

Likvida medel
Likvida medel har värderats till nominellt värde.

Skulder
Skulder har värderats till nominellt värde.

Inventarier
Inventarierna har värderats till anskaffningsvärdet redu-
cerat med ackumulerade avskrivningar. Inventarier har 
avskrivits planenligt med 20 % på anskaffningsvärdet.

Belåningsbara statsskuldförbindelser, obligationer  
och andra räntebärande värdepapper
Om placering i ett räntebärande värdepapper görs i syfte 
att skydda motsvarande upplåning mot ränteförändringar, 
värderas placeringen till dess upplupna anskaffningsvärde. 
Placeringen klassificeras som anläggningstillgång. 

Förtida lösen av lån
Vid förtida lösen av krediter betalar kunden en avgift,  
en så kallad ränteskillnadsersättning, som är avsedd att 

täcka den kostnad som eventuellt uppstår då bolaget inte 
kan låna ut det återbetalade beloppet till samma nivå som 
det lösta lånet tidigare hade. Den ränteskillnadsersättning 
som erhålls redovisas som en intäkt över resultaträkningen.

Återköp
Kursmellanskillnad som realiseras vid återköp av egna 
emitterade värdepapper resultatredovisas under netto-
resultat av finansiella transaktioner. Återköpen har gett 
ett positivt resultat för såväl enskilda låntagare som för 
Kommuninvest.

Aktieindexobligationer
Aktieindexobligationer redovisas så att derivatdelen 
 värderas och bokförs som övrig fordran/skuld och resul-
tatförs som nettoresultat av finansiella transaktioner. Då 
Kommuninvest köper olika finansiella instrument för att 
eliminera exponering mot aktiemarknaden så har inte 
 någon resultatpåverkan uppstått.

Värdering av derivat
Kommuninvest använder främst derivatinstrument i form 
av valuta- och ränterelaterade swapavtal. Enligt bolagsord-
ningen får derivaten endast användas i syfte att eliminera 
risker i upp- och utlåningsverksamheten. Alla instrument 
används således som säkringsinstrument. Av avsnittet 
övriga upplysningar framgår storleksordningen av bolagets 
åtaganden enligt sådana kontrakt. 

Valutaomräkning
Tillgångar och skulder i utländsk valuta har omräknats till 
svenska kronor med balansdagens kurser (se sid 35). Even-
tuella förändringar i valutakurserna mellan respektive 
förekommande valuta och svenska kronor under perioden 
redovisas som valutaomräkningseffekter. Valutaomräk-
ningseffekter ingår som en komponent i ”nettoresultat av 
finansiella transaktioner”. 
 Intäkter och kostnader denominerade i utländsk 
valuta omräknas till svenska kronor med de kurser som 
gäller per de dagar då dessa uppkommer. Valutaomräk-
ningseffekter ingår som en komponent i ”Nettoresultat  
av finansiella transaktioner”.  

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER



  

35

  

Kommuninvest i sverige ab • årsredovisning 2006 

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

AUD = australiensiska dollar       5,4218
CAD = kanadensiska dollar 5,9255
CHF = schweiziska franc  5,6284
DKK = danska kronor  1,2134
EUR = euro      9,0450
GBP = brittiska pund    13,4762
HUF = ungerska forinter      0,0360
JPY = japanska yen         0,0578
MXN =  mexikanska pesos  0,6331
NOK = norska kronor              1,0968
NZD = nya zeeländska dollar  4,8344
PLN = polska zloty 2,3600
USD = amerikanska dollar        6,8700
ZAR = sydafrikanska rand      0,9818



36

  

Kommuninvest i sverige ab • årsredovisning 2006 

  

tkr Not 2006 2005

Ränteintäkter 1 3 216 430 2 477 090

Räntekostnader 2 -3 116 216 -2 385 586

RÄNTENETTO  100 214 91 504 1)

 

Provisionskostnader 3 -4 080 -3 806

Nettoresultat av finansiella transaktioner 4 12 632 26 043

Övriga rörelseintäkter 5 1 042 3 831

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER  109 808 117 572

   

Allmänna administrationskostnader 6 -74 535 -57 604

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 7 -2 084 -1 807

Övriga rörelsekostnader 8 -3 686 -2 192

SUMMA KOSTNADER  -80 305 -61 603

   

RÖRELSERESULTAT  29 503 55 969

Bokslutsdispositioner  -3 595 -11 595

RESULTAT FÖRE SKATT  25 908 44 374

   

Skatt på årets resultat 10 -8 026 -12 798

   

ÅRETS RESULTAT  17 882 31 576

1)  Förra årets räntenetto har justerats med resultat från återköp av egna obligationer som istället,  

i likhet med hur det redovisats under 2006, redovisas under raden för Nettoresultat av finansiella  

transaktioner.

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING

Balansräkning

tkr Not 2006-12-31 2005-12-31

TILLGÅNGAR    

Kassa   1 1

Belåningsbara statsskuldförbindelser 11, 16 6 349 315 10 518 887

Utlåning till kreditinstitut  12, 16 2 680 563 3 109 722

Utlåning   13, 16 66 811 917 56 738 251

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  14, 16 21 567 302 18 116 466

Aktier i intresseföretag  15 504 504

Materiella tillgångar, inventarier  17 3 356 3 151

Övriga tillgångar  18 3 067 005 2 043 157

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  19 694 089 618 308

SUMMA TILLGÅNGAR  101 174 052 91 148 447

   

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL   

Skulder till kreditinstitut  20 3 618 393 3 424 562

Emitterade värdepapper  21 93 388 186 84 738 299

Övriga skulder  22 3 105 578 2 019 697

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  23 755 206 678 953

Summa skulder  100 867 363 90 861 511

   

Obeskattade reserver  24 41 077 37 482

   

Aktiekapital  153 100 150 000

Reservfond  17 473 14 315

Balanserad vinst  77 157 53 563

Årets resultat  17 882 31 576

Eget kapital  25 265 612 249 454

   

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL  101 174 052 91 148 447

   

   

Övriga ställda säkerheter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser   Inga Inga

   

Åtaganden   

-   avtalade ej utbetalda krediter  1 185 428 620 148

-   swappar med negativt marknadsvärde nominellt belopp  100 797 614 74 894 374

-   swappar med positivt marknadsvärde nominellt belopp  68 934 986 87 547 305
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Kassaflödesanalys

tkr  2006 2005

Likvida medel vid periodens början  302 751 77 366

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat   29 503 55 969

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet: (NOT 1)  7 408 3 896

Betald inkomstskatt  -13 443 -5 352

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den  

löpande verksamhetens tillgångar och skulder  23 468 54 513

Förändring av räntebärande värdepapper  984 896 -15 922 031

Förändring av utlåning  -10 073 666 -5 622 760

Förändring av övriga tillgångar  -1 095 264 -1 394 643

Förändring av övriga skulder  1 163 187 1 415 487

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -8 997 379 -21 469 434  

  

Investeringsverksamheten   

Försäljning av materiella tillgångar  73 -

Förvärv av materiella tillgångar  -2 362 -1 364

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 289 -1 364

    

Finansieringsverksamheten   

Förändring av emitterade värdepapper  8 644 563 20 053 789

Förändring av skulder till kreditinstitut  193 831 1 624 059

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  8 838 394 21 677 848 

  

Nyemission  3 100 21 500

Lämnat koncernbidrag  -4 824 -3 165

   

Årets kassaflöde  -162 998 225 385

   

Likvida medel vid periodens slut  139 753 302 751

   

   

   

Kassaflödesanalysen är framtagen med indirekt metod och baseras på rörelseresultatet för perioden samt förändringar i balansräkningens 

ingående balanser. Rörelseresultat har korrigerats för förändringar som inte ingår i den löpande  verksamheten. Kassaflöden redovisas indelade  

i in- och utbetalningar från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. I likvida medel ingår kassa, 

tillgodohavanden på checkräkning samt plusgirokonton. Kassaflödesanalysen 2006 har anpassats för att överensstämma med  resultaträkning-

ens och balansräkningens rubriceringar. Jämförelsesiffrorna 2005 har anpassats till 2006 års form.

NOT 1, Justering för poster som ej ingår i kassaflödet  2006 2005

Avskrivningar  2 084 1 807

Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto  3 022 2 047

Kursdifferenser från förändring av emitterade värdepapper   2 302 42

Summa  7 408 3 896

KASSAFLÖDESANALYS
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1 Ränteintäkter 

 2006 2005
Utlåning till kreditinstitut 14 541 5 997
Utlåning 2 011 777 1 795 041
Räntebärande värdepapper 1 189 975 662 627
Övriga ränteintäkter 137 13 425
Summa 3 216 430 2 477 090

Medelräntan på utlåningen under året uppgår till 3,48 % (2005: 3,06 %).

2 Räntekostnader 

 2006 2005
Skulder till kreditinstitut 6 200 3 291
Räntebärande värdepapper 3 108 726 2 379 583
Övriga räntekostnader 1 290 2 712
Summa 3 116 216 2 385 586

 3 Provisionskostnader 

 2006 2005
Betalningsförmedlingsprovisioner 4 080 3 806
Summa 4 080 3 806

4 Nettoresultat av finansiella transaktioner

 2006 2005
Resultat från återköp av egna obligationer  14 934 26 000
Valutakursförändringar -2 302 43
Summa                   12 632   26 043

5 Övriga rörelseintäkter 

 2006 2005
Realisationsvinst vid avyttring av  
värdepapper klassificerade som  
anläggningstillgångar 0 62
Övriga rörelseintäkter   1 042 3 769
Summa 1 042 3 831

6 Administrationskostnader

 2006 2005
Personalkostnader
Löner och arvoden  19 233 16 992
Pensionskostnader  3 188 3 010
Avsättning till vinstandelstiftelse 0 1 650
Socialförsäkringsavgifter  6 976 6 575
Utbildningskostnader 2 279 2 096
Övriga personalkostnader  1 269 549
Summa  32 945 30 872

 2006 2005

Medeltalet anställda under året  38 34
varav kvinnor 19 20

Löner och andra ersättningar
till nuvarande och tidigare styrelse,  
VD och vVD  4 009 3 829
Övriga  15 224 13 163
Summa  19 233 16 992

Könsfördelning bland ledande  
befattningshavare
Styrelsen (ordinarie ledamöter) 9 7
antal kvinnor 3 2
antal män 6 5

Ledningsgrupp inkl  
Verkställande direktören 5  5
antal kvinnor 3 3
antal män 2 2

Noter till resultat- och balansräkningar 
Alla belopp anges i tusentals svenska kronor i den mån inte annat uttryckligen anges.

NOTER
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NOTER

Information om ledande befattningshavare
Med högsta ledningen avses här styrelsens ordförande och 
verkställande direktören. Med övriga ledande befattningshavare menas 
här styrelsens ledamöter. Verkställande direktören och vice verkställande 
direktören är anställda av styrelsen som också fastställer de allmänna 
villkoren i deras anställningsavtal. Enligt avtalen ska lönerna justeras 
årligen. Ersättningar till verkställande direktören för verksamhetsåret 
2006 har beslutats av styrelsen. 

Pensions- och uppsägningsvillkor för styrelsens ordförande 
Kommuninvest har inte några pensionsutfästelser eller några särskilda 
uppsägningsvillkor för styrelsens ordförande.

Pensions- och uppsägningsvillkor för Tomas Werngren
Det finns inga avtal om avgångsvederlag. Vid uppsägning från bolagets 
sida utgår lön under uppsägningstiden som är 24 månader. Avräkning 
sker om nytt arbete erhålls. 

Pensions- och uppsägningsvillkor för Thomas Åkelius
Om bolaget säger upp Thomas Åkelius före fyllda 60 år (2014-01-30) 
garanteras Åkelius ett extra avgångsvederlag, förutom ersättning för 
förlorad arbetsinkomst, som per månad skall uppgå till 55 000 kr. 
Avgångsvederlaget utgår under 24 månader dock längst t.o.m.  
2014-01-30. Vederlaget inkluderar semesterlön och semestertillägg 
enligt gällande lagar och avtal. Thomas Åkelius omfattas av pensions-
villkor enligt SPP:s pensionsplan. Pensionen är avgiftsbestämd.

Pensionsåtaganden övrig personal
Bolagets pensionsåtaganden täcks genom försäkringsavtal.

 2006-01-01- 2005-01-01- 
% 2006-12-31 2005-12-31
Total sjukfrånvaro 1,78% 1,43
varav långtidssjukfrånvaro, som andel  
av total sjukfrånvaro  0,00% 0,00
Sjukfrånvaro för kvinnor 2,79% 1,23
Sjukfrånvaro för män 0,69% 1,72
Sjukfrånvaro för åldersgr. 29 år och yngre * *
Sjukfrånvaro för åldersgr. 30-49 år 1,69% 1,40
Sjukfrånvaro för åldersgr. 50 år och äldre * *

*  Redovisas ej p .g. a. undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska 
lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till 
enskild individ. Med grupp avses både ålderskategori och könsfördelning inom 
ålderskategori.

Övriga administrationskostnader  2006 2005
Hyror och övriga lokalkostnader 238 277
Hyror, koncernbolag 1 512 1 520
Inhyrd personal 1 606 770
Konsultarvoden 12 600 4 952
Datakostnader 7 253 7 914
Resekostnader 3 468 3 226
Övrigt 14 913 8 073
Summa 41 590 26 732

Varav
Arvode och kostnadsersättningar till revisorer

 2006 2005

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:
Revisionsuppdrag 180 183

Ernst & Young AB:
Revisionsuppdrag 630 254
Andra uppdrag 69 56

KPMG Bohlins AB: 
Internrevision 444 437
Summa 1 323 930

7Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar

  2006-12-31 2005-12-31
Avskrivning enligt plan
Inventarier 2 084 1 807
Summa 2 084 1 807

8 Övriga rörelsekostnader

 2006 2005
Kommunikation och information 3 095 1 683
Företagsförsäkringar 507 460
Övrigt 84 49
Summa 3 686 2 192

9 Bokslutsdispositioner

 2006-12-31 2005-12-31
Avsättning till periodiseringsfond 6 953 13 770
Återföring av periodiseringsfond -3 358 -2 175
Summa 3 595 11 595

Ersättningar till ledande befattningshavare  
 Grundlön/styrelse- Sammanträdes- Övriga Pensions- Övriga 
 arvode arvode förmåner kostnad ersättningar
Styrelsens ordförande   
Robert Stenram 90 48   150
Sören Gunnarsson ordförande t o m 23 mars 2006  8  

Övriga styrelseledamöter 250 195

Verkställande direktören/vice verkställande direktören
Tomas Werngren 1 911  86      418
Thomas Åkelius   1 357  85              363

Fortsättning not 6.
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10 Skatt på årets resultat

 2006 2005
Aktuell skattekostnad
Periodens skattekostnad -8 026 -12 798
 -8 026 -12 798
Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt 25 908 44 374
Skatt enligt gällande skattesats 28 % -7 254 -12 425
Ej avdragsgilla kostnader  -462 -373
Skatt hänförlig till tidigare år  -310 -
Redovisad skatt -8 026 -12 798

Skatteposter som redovisats 
direkt mot eget kapital
Aktuell skatt i lämnat koncernbidrag 1 876 1 231

11  Belåningsbara statsskuldförbindelser 
Anläggningstillgångar
 

 Upplupet Verkligt Upplupet Verkligt 
 ansk. värde värde ansk. värde värde 
 2006-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2005-12-31
Svenska staten 3 720 538 3 717 056 10 020 174 10 020 790
Svenska kommuner 2 628 777 2 628 077 498 713 498 633
Summa 6 349 315 6 345 133 10 518 887 10 519 423

Alla belåningsbara statsskuldförbindelser är bokförda till upplupet 
anskaffningsvärde. Den positiva skillnaden till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden uppgår till 1 402 tkr. Den negativa 
skillnaden till följd av att bokförda värden understiger nominella 
värden uppgår till 81 584 tkr.
 Genomsnittlig återstående löptid 0,40 år (2005 0,14 år).

12 Utlåning till kreditinstitut

 2006-12-31 2005-12-31
Utlåning i svensk valuta 133 627 261 690
Utlåning i utländsk valuta 2 546 936 2 848 032
Summa 2 680 563 3 109 722

13 Utlåning 

Med utlåning avses utlåning till kommuner, landsting samt kommun- 
och landstingsägda bolag. Av den totala utlåningen är ca 46 % (48%) 
utlånat direkt till kommuner och landsting som är medlemmar i 
Kommuninvest. Resterande del av utlåningen har skett till deras bolag 
med kommunal borgen och avser i huvudsak kommunala bostadsbolag, 
43% (42%) och övriga företag med kommunal borgen, 11% (10%).

 2006-12-31 2005-12-31
Utlåning i svensk valuta 66 811 917 56 738 251
Total utlåning 66 811 917 56 738 251

Lånefordringarna hänför sig till de geografiska områden de ägande 
kommunerna representerar.

14  Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 

 Upplupet Verkligt Upplupet Verkligt 
 ansk. värde värde ansk. värde värde 
 2006-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2005-12-31
Svenska  
bostadsinstitut 1 577 015 1 576 715 1 079 663 1 083 287

Övriga svenska  
emittenter 2 464 546 2 462 197 565 767 567 716

Övriga utländska  
emittenter 17 525 741 17 513 363 16 471 036 16 486 687

varav

Certifikat i  
utländsk valuta 20 067 281 20 054 325 17 916 983 17 938 228

Certifikat i  
svensk valuta 1 500 021 1 497 950 199 483 199 462

Summa 21 567 302 21 552 275 18 116 466 18 137 690

Alla obligationer och andra räntebärande värdepapper är bokförda till 
upplupet anskaffningsvärde. Den positiva skillnaden till följd av att 
bokförda värden överstiger nominella värden uppgår till 321 tkr. Den 
negativa skillnaden till följd av att bokförda värden understiger 
nominella värden uppgår till 95 117 tkr.
 Genomsnittlig återstående löptid 0,44 år (2005 0,50 år).

15 Aktier i intresseföretag

 2006-12-31 2005-12-31
Bolaget äger 50% av aktierna  
i intresseföretaget
Administrative Solutions NLGFA AB  
Org nr: 55 65 81-0669 504 504
Summa 504 504

16 Likviditetsreserv

Styrelsen har beslutat att lägst 4 miljarder kronor och som högst  
6 miljarder kronor skall deponeras utan uppsägningstid i bank eller 
placeras i värdepapper där medlen kan disponeras ifrån samma dag 
upp till tre dagar. Dessa medel får ej, i enlighet med styrelsebeslutet, 
disponeras för annat ändamål än då Kommuninvest av någon 
anledning riskerar att inte kunna fullgöra sina förpliktelser i rätt tid. 
För närvarande är 5,7 miljarder kronor placerade i enlighet med 
styrelsebeslutet. Avtalen säkerställer att erforderlig likvid finns att 
tillgå för att Kommuninvest i Sverige AB i princip ska kunna uppfylla 
samtliga förpliktelser inom rullande 30-dagars period.

NOTER
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23   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2006-12-31 2005-12-31
Upplupna räntor 747 174 672 274
Övriga upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 8 032 6 679
Summa 755 206 678 953

24  Obeskattade reserver

 2006-12-31 2005-12-31
Periodiseringsfonder 
Avsättning vid 2001 års taxering - 3 358
Avsättning vid 2002 års taxering 5 231 5 231
Avsättning vid 2003 års taxering 7 004 7 004
Avsättning vid 2004 års taxering 3 214 3 214
Avsättning vid 2005 års taxering 4 905 4 905
Avsättning vid 2006 års taxering 13 770 13 770
Avsättning vid 2007 års taxering 6 953  
Summa 41 077 37 482

25  Eget kapital 

 Aktie- Reserv- Fritt eget 
 kapital fond kapital
Ingående eget kapital 150 000 14 315 85 139
Nyemission 3 100  
Vinstdisposition enl beslut 
av årets bolagsstämma:
Avsättning till reservfond  3 158 -3 158
Koncernbidrag   -6 700
Skatteeffekt på koncernbidrag   1 876 
Balanserad vinst   
Årets resultat    17 882 
Utgående eget kapital 153 100 17 473 95 039

Aktiekapital 1 531 000 aktier = 153 100 000 kronor 

17  Materiella tillgångar, inventarier

 2006-12-31 2005-12-31
Ingående anskaffningsvärde 10 323 10 598
Årets investeringar 2 362 1 364
Årets försäljningar/utrangeringar  -6 063 -1 639
Utgående anskaffningsvärde 6 622 10 323

Ingående avskrivningar -7 172 -6 999
Justering för avskrivningar på  
försålda/utrangerade inventarier 5 990 1 634
Årets avskrivningar -2 084 -1 807
Utgående avskrivningar -3 266 -7 172

Planenligt restvärde vid periodens slut 3 356 3 151

18  Övriga tillgångar 

 2006-12-31 2005-12-31
Marknadsvärdering aktiederivat 3 006 850 2 004 602
Övriga tillgångar 60 155 38 555
Summa 3 067 005 2 043 157

19  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2006-12-31 2005-12-31
Upplupna räntor 692 388 617 479
Övriga förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 1 701 829
Summa 694 089 618 308

20 Skulder till kreditinstitut

 2006-12-31 2005-12-31
Svensk valuta 3 618 393 3 424 562
Summa 3 618 393 3 424 562

21  Emitterade värdepapper

 2006-12-31 2005-12-31
Svensk valuta 74 437 127 67 446 293
Utländsk valuta 18 951 059 17 292 006
Summa 93 388 186 84 738 299

22  Övriga skulder 

 2006-12-31 2005-12-31
Marknadsvärdering aktiederivat 3 006 850 2 004 602
Skuld till moderförening 6 700  4 396
Övriga skulder 92 028 10 699
Summa 3 105 578 2 019 697
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26 Motpartsrisk

Kreditrelaterad motpartsrisk kan definieras som risken att en motpart 
inte fullgör sina förpliktelser mot Kommuninvest på avtalad tid och 
kan vidare indelas i tre kategorier:
•  Risker vid utlåning till medlemskommuner och deras majoritets-

ägda bolag
• Risker vid placering av ännu inte utlånat kapital
• Risker vid värdeförändring av derivatkontrakt 

Kreditrelaterade motpartsrisker kontrolleras genom frekvent 
uppföljning av riskexponeringar mot uppsatta limiter. 
 Per den 31 december 2006, var fördelningen av utlåning och 
placeringar på motpartskategori och hemvist för motpart följande: 

Motpartsriskexponeringar
 Belopp (mdkr) %
Motpartskategori
Kommuner och Landsting 30,7 32
Av Kommuner majoritetsägda bolag 36,1 37
Stater 7,8 8
Banker 22,8 23
Totalt 97,4 100

  Utlåning  Placeringar
 Belopp (mdkr) % Belopp (mdkr) %

Hemvist för motpart
Sverige  66,8 100 9,8 34,8
Övriga Europa     19,9 65,2
Asien    0,9 0,0
Totalt 66,8 100 30,6 100

Finansiering och lividitetsrisk
Kommuninvests finansierings- och likviditetsrisk mäts på basis av 
olika prognoser avseende utvecklingen av tillgängliga medel samt 
upplåning i förhållande till kreditåtaganden. Styrelsen har beslutat  
om en likviditetsreserv på lägst 4 miljarder kronor och maximalt 
6 miljarder kronor för att kunna säkerställa bolagets likviditet vid 
varje tillfälle. Även placerat kapital som ingår i bolagets förfinansie-
ringsverksamhet kan ses som en form av likviditetsreserv.

Styrning och risker
Styrelsen beslutar om övergripande mål för kapitaltäckning, likviditet 
samt inriktning och limiter för bolagets exponering för kreditrelatera-
de motpartsrisker och marknadsrisker. 
 Inom bolaget svarar VD för uppföljningen av affärsverksamheten 
och tillser att den sker inom ramen för policies och instruktioner. En 
särskild stabsfunktion har en oberoende ställning inom bolaget och 
följer upp den löpande kontrollen i verksamheten. Samma funktion 
har ett övergripande och samordnande ansvar för bolagets samlade 
risker (riskkontroll) och rapporterar till VD och styrelse. 
 Särskilda funktioner inom bolaget ansvarar för att kontrollera 
samt genomföra löpande uppföljning och sammanställning av 
marknads- och kreditrelaterade motpartsrisker. Rapportering sker  
till VD och styrelse. 

Marknadsrisk
Marknadsrisker avser risken för att förändringar i räntor, valutakur-
ser, aktiekurser och råvarupriser leder till att nettot av Kommuninvests
tillgångar och skulder, inklusive derivat, faller i värde. 
 På grund av verksamhetens omfattning är det inte möjligt att 
erhålla fullständig matchning mellan bolagets tillgångar och skulder. 
Ränterisken uppkommer i förfinansieringsportföljen genom att 
räntebindningstiden mellan placerat kapital och upplåningen av 
detsamma inte överensstämmer. Denna risk ska inte överstiga  
2 miljoner kronor, men är tillåten att under ett fåtal dagar vara 
maximalt 3 miljoner vid 1 % förändring av avkastningskurvan. 
 Valutarisk definieras som risken för att valutakursförändringar 
påverkar bolagets resultat negativt. Exponering i utländsk valuta 
uppstår då det finns tillgångar och skulder i samma utländska valuta  
i balansräkningen och att dessa storleksmässigt inte överensstämmer. 
Valutarisk uppstår löpande av de räntenetton som genereras från 
avkastning på placeringar i utländska valutor. Kommuninvest 
begränsar denna risk genom att frekvent växla sådan avkastning till 
svenska kronor. 

Operativ risk
Operativ risk definieras inom Kommuninvest som risken för ekono-
miska och/eller anseendemässiga förluster på grund av:

•   Händelser relaterade till verksamhetsprocesser, som fel eller brister 
i rutiner, bristande regelefterlevnad, legala risker, ledningsprinciper 
och liknande

•   Händelser relaterade till personalen, beroende på kompetensbrist, 
resursbrist, nyckelpersonberoende, mänskliga fel, bedrägeri eller 
liknande

•  Händelser relaterade till IT- och systemstöd, där brister avseende 
systemens tillförlitlighet, tillgänglighet och utveckling ingår

•   Externa händelser, där extern brottslighet och katastrofer av olika 
slag utgör risker

NOTER
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  Nominellt  Marknads- 
Kontrakt med positivt marknadsvärde belopp värde
Räntekontrakt motpart med AAA 6 884 392 637 804
 AA 12 946 827 327 861 
 A 2 648 307 48 825
  22 479 526 1 014 490

Valuta-och räntebaserade  
kontrakt motpart med  AAA 4 373 625 351 598
 AA 27 194 724 2 786 548
 A 2 216 955 281 434
  33 785 304 3 419 580

Aktiekontrakt motpart med AAA 1 115 973 357 432
 AA 8 843 301 2 971 418
 A 2 566 072 472 076
  12 525 346 3 800 926

Råvarukontrakt motpart med AAA  
 AA 104 810 129 805
 A 40 000 3 244
  144 810 133 049

Summa  68 934 986 8 368 045

  Nominellt  Marknads- 
Kontrakt med negativt marknadsvärde belopp  värde
Räntekontrakt motpart med  AAA 9 820 501 -121 252
 AA 17 383 918 -545 206
 A 2 311 339 -96 588 
  29 515 758 -763 046
Valuta-och räntebaserade  
kontrakt motpart med  AAA 10 817 599 -1 247 249
 AA 45 897 271 -3 076 974
 A 5 532 365 -355 618
  62 247 235 -4 679 841

Aktiekontrakt motpart med AAA 781 500 -51 288
 AA 6 379 905 -667 795
 A 1 024 601 -99 468
  8 186 006 -818 551

Råvarukontrakt motpart med AAA  
 AA 119 850 -19 109 
 A 728 765 -89 465
  848 615 -108 574

Summa  100 797 614 -6 370 012

 169 732 600 1 998 033

Vid beräkning av marknadsvärde, utifrån en fiktiv stängning, 
nuvärdeberäknas alla kontrakt med alla aktuella marknadsräntesatser, 
valutakurser och aktiekurser. De kontrakt som därvid uppvisar en 
fordran gentemot motpart tas upp under positivt marknadsvärde. För 
närvarande är huvuddelen av våra kontrakt ingångna med motparter 
vars kreditvärdighet är AA från minst ett av de välkända amerikanska 
ratinginstituten. När så kallade ISDA-avtal sluts med en motpart, 
ställer Kommuninvest som krav att ha rätten att förtidsinlösa kontrakt 
om motpartens kreditvärdighet försämras och når under en viss nivå.

Övriga upplysningar
Åtaganden utanför balansräkningen

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Upplupet anskaffningsvärde
Det upplupna anskaffningsvärdet är avskrivet med -3 268,7 tkr (rak avskrivning). Hade vi istället använt oss av nuvärdesberäkningsmetoden 
hade avskrivningen varit -3 517,9 tkr.
  Kreditrisk- Kreditrisk- 
Kreditriskexponering Kreditriskexponering  exponering utom exponering  
tkr  i balansräkningen balansräkningen brutto
Krediter mot säkerhet i kommunal borgen 66 811 917 1 998 033 68 809 950
Utlåning kreditinstitut 2 680 563 - 2 680 563
Belåningsbara statsskuldförbindelser 6 349 315 - 6 349 315
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 21 567 302 - 21 567 302
Total kreditriskexponering 97 409 097 1 998 033 99 407 130

Upplysning om verkligt värde    Omsättningstillgångar  Anläggningstillgångar
tkr Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde Verkligt värde
TILLGÅNGAR
Kassa 1 1  
Belåningsbara statsskuldförbindelser   6 349 315 6 345 133
Utlåning till kreditinstitut 139 753 139 753 2 540 810 2 542 939
Utlåning    66 811 917 66 677 772
Aktier i intresseföretag   504 504
Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper   21 567 302 21 552 275
Materiella tillgångar
- inventarier   3 356 3 356
Övriga tillgångar 3 067 005 3 067 005  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   694 089 694 089
SUMMA TILLGÅNGAR 3 206 759 3 206 759 97 967 293 97 816 068

SKULDER
Skulder till kreditinstitut   3 618 393 3 615 356
Emitterade värdepapper
 - emitterade skuldebrev   93 388 186 94 756 885
Övriga skulder 3 105 578 3 105 578
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   755 206 755 206
SUMMA SKULDER 3 105 578 3 105 578 97 761 785 99 127 447

Positioner som ej upptagits i balansräkningen
positivt marknadsvärde    8 368 045
negativt marknadsvärde    -6 370 012
    1 998 033
Löptidsinformation Återstående löptid 
tkr  Betalbara vid anfordran 0-3 mån 3 mån-1år 1-5 år 5-10 år 10+ år Summa
Utlåning till kreditinstitut 2 680 563      2 680 563 
Utlåning  4 780 456  6 605 333 42 698 156 8 626 788 4 101 184 66 811 917
Belåningsbara statsskuldförbindelser  4 075 328 2 243 385 30 602   6 349 315
Obligationer och andra räntebärande värdepapper  14 027 496 4 511 927 3 027 879   21 567 302
Summa tillgångar 2 680 563 22 883 280 13 360 645 45 756 637 8 626 788 4 101 184 97 409 097

Skulder till kreditinstitut  6 870  1 664 478 725 936 1 221 109 3 618 393
Emitterade värdepapper   9 545 308 6 898 128 61 595 616 7 097 304 8 251 830  93 388 186
Summa skulder  9 552 178 6 898 128 63 260 094 7 823 240 9 472 939 97 006 579

Räntebindningstider, Ränteexponering
 Återstående löptid 
tkr  Betalbara vid anfordran 0-3 mån 3 mån-1år 1-5 år 5-10 år 10+ år Summa
Utlåning till kreditinstitut 139 753 2 540 810     2 680 563
Utlåning  35 983 233 5 294 567 20 489 366 4 491 434 553 317 66 811 917
Belåningsbara statsskuldförbindelser  2 840 206 3 478 507 30 602   6 349 315
Obligationer och andra räntebärande värdepapper  20 570 451 589 824 407 027   21 567 302
Summa tillgångar 139 753 61 934 700 9 362 898 20 926 995 4 491 434 553 317 97 409 097

Skulder till kreditinstitut  2 692 758  404 526  521 109 3 618 393
Emitterade värdepapper  62 981 849 5 795 721 20 087 251 4 493 788 29 577 93 388 186
Summa skulder  65 674 607 5 795 721 20 491 777 4 493 788 550 686 97 006 579
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Fem år i sammandrag

FEM ÅR I SAMMANDRAG

tkr 2006 2005 2004 2003 2002

RESULTATRÄKNING 

Räntenetto 100 214 91 504 1) 78 373 65 291 71 449

Provisionskostnader -4 080 -3 806 -2 704 -1 065 -644

Nettoresultat av finansiella transaktioner 12 632 26 043  -1 948         -1 528 -822

Övriga rörelseintäkter 1 042 3 831 1 514 3 163 1 574

Summa intäkter 109 808 117 572 75 235 65 861 71 557

     

Allmänna administrationskostnader -74 535 -57 604 -49 413 -47 529 -43 272

Avskrivningar -2 084 -1 807 -1 634 -1 623 -1 548

Övriga rörelsekostnader -3 686 -2 192 -2 386 -1 200 -1 122

Summa kostnader -80 305 -61 603 -53 433 -50 352 -45 942

     

Rörelseresultat 29 503 55 969 21 802 15 509 25 615

Bokslutsdispositioner, netto -3 595 -11 595 -2 722 -1 206 -5 233

Skatter -8 026 -12 798 -5 503 -4 117 -5 883

Årets resultat 17 882 31 576 13 577 10 186 14 499

     

BALANSRÄKNING

Kassa  1 1 0 3 13

Belåningsbara statsskuldförbindelser 6 349 315 10 518 887 5 175 618 3 670 647 2 751 082

Utlåning till kreditinstitut 2 680 563 3 109 722 1 705 395 2 140 192 1 076 279

Utlåning   66 811 917 56 738 251 51 115 491 49 430 079 42 615 623

Obligationer och andra räntebärande 

värdepapper 21 567 302 18 116 466 8 716 646 5 990 106 2 453 889

Aktier i intresseföretag 504 504 504 504 504

Inventarier 3 356 3 151 3 599 3 576 3 870

Övriga tillgångar 3 067 005 2 043 157 616 513 8 236 153 192

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 694 089 618 308 650 304 743 648 713 444

Summa tillgångar 101 174 052 91 148 447 67 984 070  61 986 991 49 767 896

Skulder till kreditinstitut 3 618 393 3 424 562 1 800 503 2 529 389 2 807 100

Emitterade skuldebrev 93 388 186 84 738 299 64 682 421 58 458 959 46 080 914

Övriga skulder 3 105 578 2 019 697 623 238 12 443 15 234

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 755 206 678 953 652 479 782 182 710 677

Summa skulder 100 867 363 90 861 511 67 758 641 61 782 973 49 613 925

     

Obeskattade reserver 41 077 37 482 25 887 23 166 21 960

Eget kapital 265 612 249 454 199 542 180 852 132 011

Summa skulder och eget kapital 101 174 052 91 148 447 67 984 070 61 986 991 49 767 896

1)  Förra årets räntenetto har justerats med resultat från återköp av egna obligationer som istället, i likhet med hur det redovisats under 2006, 

redovisas under raden för Nettoresultat av finansiella transaktioner.
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FEM ÅR I SAMMANDRAG

tkr 2006 2005 2004 2003 2002

NYCKELTAL 2002–2006

Tillväxt 

Utlåning (förändring i %)  17,8 11,0 3,4 16,0 16,7

Räntenetto (förändring i %)1) 9,5 16,8 20,0 -8,6 26,0

Konsolidering     

Eget kapital + obeskattade reserver 

i % av balansomslutningen 0,30 0,31 0,33 0,33 0,31

Resultatmått     

Förvaltningskostnader i % av utlåning 0,120 0,109 0,104 0,102 0,108

Förvaltningskostnader i % av balansomslutning 0,079 0,068 0,079 0,081 0,092

Effektivitet     

Förvaltningskostnader/anställd (tkr) 2 113 1 760 1 569 1 574 1 702

Förändring (%) 20,1 12,2 -0,3 -7,5 -2,0

Utlåning/anställd (tkr) 1 758 208 1 621 093 1 503 397 1 544 690 1 578 356

Förändring (%) 8,5 7,8 -2,7 -2,1 -4,9

Räntabilitet

Rörelseresultat efter skatt i % av genomsnittligt eget kapital 7,43 16,29 7,55 6,47 13,28

Intäkts-/kostnadsrelation (IK)

Räntenetto + övriga rörelseintäkter 

i relation till summa kostnader1) 1,3 1,5 1,5 1,4 1,6

Övriga uppgifter

Antal anställda 38 35 34 32 27

1) Räntenettot för 2005 har justerats med resultat från återköp av egna obligationer.
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UNDERSKRIFTER

Örebro den 15 februari 2007

 Robert Stenram  Ellen Bramness Arvidsson Lorentz Andersson
 Ordförande Vice ordförande 

 Alf Egnerfors Nils Häggström Göran Mattsson

 Kerstin Ryding Petter Skouen Anna von Knorring

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2007-02-28
Ernst & Young AB

Lars Bonnevier
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB (publ)
Org nr 556281-4409

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) för år 2006. Bolagets 
årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta do-
kument på sidorna 31–48. Det är styrelsen och verkstäl-
lande direktören som har ansvaret för räkenskapshand-
lingarna och förvaltningen och för att lagen om årsredo-
visning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att 
uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på 
grundval av vår revision.
 Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed 
i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisio-
nen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss 
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktig-
heter. En revision innefattar att granska ett urval av under-
lagen för belopp och annan information i räkenskapshand-
lingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings-
principerna och styrelsens och verkställande direktörens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla upp-
skattningar som styrelsen och verkställande direktören 
gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera 

den samlade informationen i årsredovisningen. Som under-
lag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat vä-
sentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har 
även granskat om någon styrelseledamot eller verkställan-
de direktören på annat sätt har handlat i strid med aktie-
bolagslagen, lagen om bank och finansieringsrörelse, lagen 
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 
eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rim-
lig grund för våra uttalanden nedan.
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen 
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 
och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställ-
ning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar.
 Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Örebro den 28 februari 2007

Ernst & Young AB

Lars Bonnevier
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE
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BOLAGSSTYRNING 

Ägarfrågor och Kommungäld 
i fokus

 Kommuninvest Kommuninvest
 ekonomisk förening i Sverige AB

 Alf Egnerfors Robert Stenram

 Ordförande Ordförande

Den snabba och stadiga medlemsökningen är en 
av förutsättningarna för att Kommuninvest ska 
kunna uppfylla sitt offentliga uppdrag att erbjuda 
medlemmarna långsiktigt effektiva finansierings-
lösningar. Likaså krävs fortsatt medlemstillväxt 
för att uppfylla vår vision – att vara Kommungäld 
för hela det kommunala Sverige. Med fler medlem-
mar och större volymer förbättras också bolagets 
refinansiering på kapitalmarknaderna. 
 Det allt större antalet medlemmar ställer ökade 
krav på tydlighet i kommunikationen mellan 
medlemmar, förenings- och bolagsstyrelse. 
Ytterligare en utmaning ligger i vår struktur där 
hela den operativa verksamheten hanteras i 
bolaget och ägarfrågorna i föreningens styrelse. 
För att se över de principiella och i vissa fall 
närmast konstitutionella frågorna och sambanden 
bildades under året Gruppen för ägarfrågor. Vi har 
under inledningen av 2007 fört en dialog med 
medlemmarna runt gruppens idéer om det 

framtida Kommuninvest. Ett förslag till ägar-
direktiv kommer att föreläggas stämman i mars. 
Därefter tar arbetet vid med att göra nödvändiga 
justeringar i stadgarna respektive bolagsord-
ningen. 
 Det är också glädjande att idén med Kommun-
invest nu alltmer uppmärksammas internationellt. 
När anrika tidningen Financial Times väljer att 
beskriva Kommuninvest som ”ett slående experi-
ment” och en ”global modell för kommuner” så 
visar den på den starka bärkraften i vår grundläg-
gande strategi med marknadsmässighet, kostnads-
effektivitet och frivillighet kopplat till en demokra-
tisk idé om jämbördighet och samsyn. 
 Vi vill avslutningsvis hälsa årets 15 nya 
medlemmar varmt välkomna in i vårt lönsamma 
samarbete och samtidigt passa på att tacka 
Kommuninvests medarbetare och ledning för 
deras starka engagemang och arbete under ännu 
ett framgångsrikt år.
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Bolagsstyrning i  
Kommuninvest i Sverige AB (publ)

BOLAGSSTYRNING 

Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommun-
invest”) är i juridisk mening ett aktiebolag som 
bedriver sin finansieringsrörelse som ett kredit-
marknadsbolag. Verksamheten står under Finansin-
spektionens tillsyn. Som ett onoterat bolag omfattas 
Kommuninvest inte av ”Svensk kod för bolagsstyr-
ning” men ägardirektiven anger att koden succes-
sivt ska genomföras från 2007. Kommuninvest 
axlar en ansvarsfull roll som Kommungäldskontor 
för den kommunala sektorn i Sverige och arbetar 
därför för en aktiv ägarstyrning. 
 Genom att Kommuninvest är ett helägt dotter-
bolag till Kommuninvest ekonomisk förening har 
bolaget endast en ägare. En viktig del av den 
faktiska ägarstyrningen kommer därför att utövas 
av föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk 
förening, som är ägarnas naturliga forum. Det 
innebär att ledamöterna till de två på förenings-
stämman valda organen – valberedning och 
revisionskommitté – också på Kommuninvests 
efterföljande årsstämma väljs som valberedning 
och revisionskommitté för bolaget.   

Valberedning
Valberedningen består av sju ledamöter som utses 
på ordinarie föreningsstämma i Kommuninvest 
ekonomisk förening. Ledamöterna ska vara 
personer som har förtroendeuppdrag hos kommun 
eller landsting som är medlem i föreningen, men 
personerna ska vara oberoende från föreningssty-
relsen. Den av föreningen utsedda valberedningen 
ansvarar för att framlägga förslag till val av 
styrelse, ordförande, vice ordförande och revisor  
i Kommuninvest samt ersättning till dessa. Val-
beredningen ställer höga krav på bolagets styrelse-
ledamöter. En kravprofil finns, baserad på princi-
pen att styrelseledamöterna ska ha den för Kom-
muninvest relevanta kompetensen som Finans-
inspektionen kräver med hänsyn till arten och 
omfattningen av verksamheten. 
 Valberedningen ska även lämna förslag på val 
av ledamöter i Kommuninvests revisionskommitté 
samt förslag till ersättning till dessa. 

Kommuninvests föreningsstämma 2006 valde 
följande personer till ledamöter i valberedningen:

Anders Ceder (född 1951) 

Kommunstyrelsens ordförande, Lindesbergs 
kommun (Sammankallande)

Kenneth Carlsson (född 1952) 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, 
 Färgelanda kommun

Kerstin Sjöström (född 1955)

Kommunstyrelseledamot, Nordmalings kommun 

Anette Åkesson (född 1966) 

Kommunstyrelsens ordförande, Båstads kommun

Niklas Sjöberg (född 1964) 

Kommunstyrelsens ordförande, Skurups kommun

Anders Berglöv (född 1961) 

Kommunstyrelsens ordförande, Flens kommun

Lilly Bäcklund (född 1956) 

Kommunstyrelsens ordförande, Lycksele kommun

För mer information om valberedningen och för 
den fullständiga arbetsordningen för valbered-
ningen se www.kommuninvest.se

Revisionskommitté
Föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk 
förening väljer revisionskommitténs ledamöter. 
Den särskilda revisionskommittén träffar regel-
bundet de valda revisorerna och kan vid behov 
initiera extra granskningsinsatser utöver den 
normala lagstadgade revisionen. Revisionskom-
mittén utgör även valberedning för att framlägga 
förslag till val av revisorer samt ersättning till 
dessa. 
 På Kommuninvest ekonomisk förenings 
ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2006 
utsågs följande ledamöter i revisionskommittén:
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Erik Johansson (född 1933)

Örebro

Bengt Björnemalm (född 1935) 

Lindesbergs kommun

Till suppleanter utsågs:
Bo Johansson (född 1944)

Älvsbyns kommun

Ingemar Andersson (född 1944)

Varbergs kommun

Bolagsordning
Kommuninvest i Sverige AB (publ) bolagsordning 
anger bland annat bolagets verksamhet, ramen för 
aktiekapitalet, antalet ledamöter och suppleanter i 
styrelsen, hur revisorn utses, ort för årsstämman, 
reglerna för kallelse till och ärendebehandling 
under årsstämman samt bolagets räkenskapsår. 
 Den fullständiga bolagsordningen finns att läsa 
på www.kommuninvest.se

Årsstämman
Årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB (publ) 
behandlar och beslutar om resultat- och balans-
räkningen, ansvarsfrihet för styrelse och verkstäl-
lande direktör, val av styrelse, ordförande och vice 
ordförande för de kommande tolv månaderna, i 
förekommande fall val av revisor samt ersättning 
till styrelse och revisor. 
 Årsstämman den 23 mars 2006 beslutade bland 
annat om:
• Ändring i bolagsordningen
• Val av valberedning och revisionskommitté
• Nyemission
• Nyemission under löpande verksamhetsår
•  Val av styrelse, dess ordförande och vice 

ordförande
•  Utbetalning av årsarvode till styrelsens ordförande

Styrelsearbetet
Styrelsen för Kommuninvest har det yttersta 
ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. 
En fastställd arbetsordning anger bland annat 
styrelsens uppgifter samt regleringen gällande 
styrelsesammanträdena. Styrelsen ska bland annat 
fastställa mål och strategier för verksamheten, 
svara för att risker identifieras och hanteras samt 
tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

fastställda målen. Styrelsen ska även fastställa 
interna styrdokument inklusive en skriftlig 
instruktion för vilka rapporter som ska tas fram 
inom bolaget. Arbetsordningen behandlas och 
fastställs en gång per år. 
 I en av styrelsen upprättad VD-instruktion och 
rapportinstruktion framgår bland annat att VD 
ansvarar för ledningen av bolagets löpande 
verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer,  
för upprättandet av förslag till verksamhetsplan, 
budget samt års- och delårsbokslut. 
 Styrelsen består av nio ledamöter som represen-
terar en bred kompetens, inom bland annat 
offentlig förvaltning, kapitalmarknad och affärs-
utveckling. 
 Under 2006 har styrelsen haft 12 (11) samman-
träden. Arbetet och besluten har bland annat 
avsett:
• Val av ny VD
•  Anpassning till de nya internationella redo-

visningsreglerna IFRS
•  Uppföljning och effekter av EU:s förslag till 

ändrade kapitaltäckningsregler 
•  Anpassning till reglerna om intern kapital-

utvärdering (ICAAP) 
•  Ägarfrågor - fördelning av arbete och ansvar 

mellan bolaget och föreningen
•  Hur kontakten med medlemmarna ytterligare 

ska kunna förbättras

Styrelse och ersättningar
Vid årsstämman för Kommuninvest i Sverige AB 
(publ) den 23 mars 2006 valdes följande styrelse: 

Robert Stenram (född 1941), London

Ordförande sedan 2006, vice ordförande sedan 
1999.
F d vice VD, Swedbank, Stockholm. 
Övriga uppdrag: Ordförande SNS London. 
Styrelseledamot i Sweden-Japan Foundation, 
Stockholm, Anglo-Swedish Society, London 
Swedish American Chamber of Commeerce,  
New York.

Ellen Bramness Arvidsson (född 1964), Stockholm

Vice ordförande sedan 2006, ledamot sedan 2003.
Chefekonom Försäkringsförbundet, Stockholm. 
Övriga uppdrag: Suppleant i styrelsen för Fören-
ingen för god sed på värdepappersmarknaden.
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Petter Skouen (född 1946), Oslo

Ledamot sedan 1994.
VD, Norges Kommunalbank, Oslo. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Kommunal-
banken AS, Oslo.

Lorentz Andersson (född 1942), Umeå

Ledamot sedan 2001.
Landshövding, Västerbottens län. 
Övriga uppdrag: Ordförande i Länsstyrelsens 
styrelse. Ordförande i länsarbetsnämnden, Väster-
botten. Ordförande i Kommunala kompetensutred-
ningen. Ordförande i DigitalTV-kommissionen. 
Ordförande i Nationella träbyggnadsstrategin. 
Ordförande i Kvarkenrådet. Ledamot i Barents 
Regionråd. Ordförande i ProcessIT. Styrelseleda-
mot i Strukturfondsdelegationen Mål 1. Ord-
förande i Stiftelsen Sparbanken Norrland.

Göran Mattsson (född 1944), Askersund

Ledamot sedan 1986.
Utredare, Askersund. 
Övriga uppdrag: Huvudman i Sparbanksstiftelsen 
Nya. Ledamot i styrelsen för Hammars Industri-
stiftelse.

Anna von Knorring (född 1965), Helsingfors

Ledamot sedan 2004.
Biträdande direktör, State Treasury, Helsingfors. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Hansel AB, 

Finska statens enhet för kollektiv upphandling. 
Medlem av delegationen för Sparbanksstiftelsen i 
Helsingfors. Styrelseledamot Nordic Capital 
Markets Forum.

Nils Häggström (född 1934), Umeå

Ledamot sedan 2006, suppleant sedan 1994.
Kommunfullmäktigeledamot, Umeå. 
Övriga uppdrag: Ledamot i Bostaden AB.
Ledamot i Kvarkenrådet och dess styrelse. 
Ledamot i Nolia AB. Ledamot i styrgruppen för 
Interreg Kvarken – Mittskandia.

Kerstin Ryding (född 1952), Gävle

Ledamot sedan 2006, suppleant sedan 2003.
Ekonomichef, Sandvikens kommun.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Föreningen 
Synskadades Vänner i Gävleborgs län.

Alf Egnerfors (född 1946), Eskilstuna

Ledamot sedan 2006.
Styrelseordförande Kommuninvest ekonomisk 
förening. Styrelseordförande Kommunfastigheter  
i Eskilstuna.
Övriga uppdrag: Ledamot av Kommunfullmäk-
tige, Eskilstuna kommun.

Ersättningar
Arvode till styrelsens ordförande, inom ramen för 
av bolagsstämman fastställda styrelsearvoden, 

Ersättningar och närvaro – Styrelsen i Kommuninvest i Sverige AB (publ) 

    
 Styrelse Kreditutskott Ersättning1) 
Namn Närvaro Närvaro   2006 (2005) 

Robert Stenram,  12 (12) 5 (5) 288 000 (256 000) 
vice ordf  till 23 mars 2006. ordf  från 23 mars 2006

Ellen Bramness Arvidsson,  12 (12) 5 (5) 118 000 (70 000) 
vice ordf. från 23 mars 2006

Petter Skouen 11 (12)  44 000 2) (66 000) 

Lorentz Andersson 12 (12)  78 000  (66 000) 

Göran Mattsson 12 (12)  78 000  (67 298) 

Anna von Knorring 11 (12)  74 000 (62 000) 

Nils Häggström 10 (12)  41 440  (72 860) 3)

Kerstin Ryding  8 (12)  63 866 (28 975) 

Alf  Egnerfors 10 (12)  70 634 (0) 

Sören Gunnarsson,  2 (12)  8 000 (126 000) 
ordf. till 23 mars 2006

1)  Inkl. reseersättningar och sammanträdesarvoden. 

2) Arvodet utbetalt till Kommunalbanken AS, Oslo. 

3) Arvode utbetalt för fast ledamot, reglerat 2006.
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uppgick för 2006 till 126 000 kronor. Till var och 
en av övriga ledamöter har utgått en ersättning 
enligt tabellen sid 53. Dessutom har en ersättning 
om 4 000 kronor utgått för varje sammanträde  
där ledamoten närvarat. Det totala arvodet till 
styrelsens ledamöter, valda av årsstämman, 
beslutas av årsstämman och uppgick för år 2006 
till 631 000 kronor. Ersättning till ordförande 
Robert Stenram har därutöver utgått med 150 000 
kronor för arbetet i kreditutskottet, enligt beslut 
av årsstämman.
 Utöver de stämmovalda organen – valbered-
ning och revisionskommitté – har Kommuninvest  
i Sverige AB (publ) tre organ som tillsatts av 
styrelsen, kreditutskott, analyskommitté och 
finanskommitté. 

Utskott 
Kreditutskott
Kreditutskottet äger rätt att besluta i frågor som 
anges i policy och instruktioner för kredit- och 
finansverksamheten. 
 Ledamöterna i kreditutskottet utgörs av 
styrelsens ordförande och vice ordförande.

Kommittéer
Analyskommittén 
Kommitténs övergripande syfte är att fungera som 
ett rådgivande organ till styrelsen. I analyskom-
mitténs arbete ingår att följa kommunsektorns 
finansiella utveckling, att följa utvecklingen för 
medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk 
förening så att de uppfyller kraven på en god 
ekonomisk hushållning samt att granska de 
kommuner och landsting som ansöker om 
medlemskap. Analyskommitténs ledamöter 
rekryteras från medlemmarna eller deras bolag 
och utses av styrelsen i Kommuninvest.

Ledamöter i analyskommittén: 
Ordförande 
Thomas Åkelius 

Direktör, Kommuninvest

Tomas Carlsson

Ekonomichef, Eksjö kommun

Nils-Eric Gustavsson

Ekonomidirektör, Landstinget i Västmanland
 

Ingalill Hellberg

Kommundirektör, Staffanstorps kommun 

Karin Hydén

Ekonomichef, Marks kommun

David Nyberg

Kommunchef, Skellefteå kommun

Madeleine Sjöstrand

Kommundirektör, Haninge kommun

Gunnar Tidemand

Kommunchef, Arvika kommun

Finanskommittén 
Kommitténs uppgift är att följa utvecklingen på de 
finansiella marknaderna och därigenom utgöra ett 
stöd för bolagets finansverksamhet. I Finanskom-
mitténs arbetsuppgifter ingår bland annat att följa 
utvecklingen på de kapitalmarknader som är 
viktiga för bolagets upplåning, att utgöra ett 
rådgivande organ till chefen för Finansavdelningen 
i frågor som rör finansieringsstrategi, riskhante-
ring och finansteknik samt att behandla frågor om 
framtidsbedömningar avseende dels den kommu-
nala sektorns finansieringsbehov, dels konjunktur- 
och ränteutveckling. Finanskommitténs ledamöter 
utses av styrelsen i Kommuninvest och består av 
representanter från medlemskommunerna och 
deras bolag. 

Ledamöter i finanskommittén:
Ordförande 
Tomas Werngren

VD, Kommuninvest

Per Björkengren

Finanschef, Karlstads kommun

Stefan Ekfeldt

Finanschef, ÖrebroBostäder AB

Bernt Grahn

Kommunchef, Luleå kommun

Kerstin Gustavsson

Ekonomichef, Örkelljunga kommun
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Anders Ottensten

Kommundirektör, Varbergs kommun

Björn Ryd

Finansdirektör, Gävle kommun

Johan Sandlund

Kommunchef, Trosa kommun

Lars Sjökvist

VD, Växjö Kommunfastigheter

Bolagsledning
Verkställande direktören leder, organiserar och 
utvecklar verksamheten på ett sådant sätt att av 
styrelsen fastlagda mål uppnås. En skriftlig 
instruktion fastställer arbetsfördelningen mellan 
styrelse och verkställande direktören. Instruktio-
nen hänvisar även till finansinspektionens all-
männa råd om styrning och kontroll av finansiella 
företag och därtill inspektionens uppfattning om 
verkställande direktörens ansvar och uppgifter. 
 Verkställande direktören ansvarar för att 
styrelsen fortlöpande informeras om förändringar 
i regelverk, om innehållet i revisionsrapporter 
samt om övriga väsentliga händelser. Verkstäl-
lande direktören har till uppgift att förse styrelsen 
med erforderligt informations- och beslutsunder-
lag, bland annat inför styrelsemötena samt tillse 
att styrelsen månatligen får en skriftlig rapport. 
Arbetsordningen reglerar också verkställande 
direktörens finansiella ramar.

Ledning och ersättningar
Bolagsledningen

Tomas Werngren (född 1961)

VD 
Anställd sedan 1994.

Harriet Forsell Söderberg (född 1959)

stf VD 
Anställd sedan 1995.

Maria Viimne (född 1970)

Ansvarig Upplåning och placering
Anställd sedan 1998.

Ulf Jivmark (född 1956)

Chefsjurist
Anställd sedan 1995.

Johanna Larsson (född 1973)

Chef Administration
Anställd sedan 2000.

Revisorerna
Revisorerna väljs av årsstämman i Kommuninvest 
för perioder om fyra år. Senaste valet skedde på 
stämman 2004. Revisorerna har till uppgift att på 
ägarens vägnar granska bolagets årsredovisning 
och bokföring samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning. Revisorerna rapporterar 
löpande till styrelsen och revisionskommittén.

Ersättningar – Ledningen i Kommuninvest i Sverige AB (publ)

    Övriga Pensions-  
Namn År Grundlön   förmåner kostnad   Totalt

Tomas Werngren,  2005 1 509 000  71 000 498 000  2 078 000 
vVD t.o.m. 18 april 2006.  2006 1 368 000  71 000 418 000  1 610 000 
VD fr.o.m. 19 april 2006 2006 1 911 000

Thomas Åkelius,  2005 1 563 000  69 000 431 000  2 063 000 
VD t.o.m. 18 april 2006 2006 1 357 000  85 000 363 000  1 805 000
v VD t.o.m. 31 oktober 2006
Verkställande ledning 2005 1 864 692  0 Enligt SPP:s   
  2006 2 526 688  0 pensionsplan  

BOLAGSSTYRNING
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Revisorernas rapportering 
Vid kalenderårets sista styrelsemöte i Kommun-
invest närvarar extern- och internrevisorerna och 
rapporterar om sina iakttagelser från gransk-
ningen löpande under året. Vidare närvarar 
revisorerna vid årets första ordinarie styrelsemöte 
då bolagets årsredovisning för det gångna året 
behandlas.

Styrelsens rapport om intern kontroll 
Den interna kontrollen är organiserad så att 
styrelsen årligen i en skriftlig instruktion anger 
inriktning för den återkommande oberoende 
granskning som sker. Granskningen följer upp att 
verksamhetens omfattning och inriktning är i 
överensstämmelse med styrelsens riktlinjer samt att 
bokföring, medelsförvaltning och bolagets ekono-
miska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Granskningen omfattar även att 
utvärdera bolagets organisation för den finansiella 
rapporteringen. Styrelsens verktyg för att utföra 
granskningen som ska säkerställa den interna 
kontrollen är Kommuninvests internrevision. 
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Presentation av styrelsen

Robert Stenram (född 1941)
Ordförande sedan 2006.
Vice ordförande sedan 1999.
London

Ellen Bramness Arvidsson (född 1964)
Vice ordförande sedan 2006.
Ledamot sedan 2003.
Chefekonom Försäkringsförbundet, Stockholm. 

Petter Skouen (född 1946)
Ledamot sedan 1994.
VD, Kommunalbanken AS, Oslo.  

Vice ordförandeOrdförande

Anna von Knorring (född 1965)
Ledamot sedan 2004.
Biträdande direktör, State Treasury, Helsingfors. 

Nils Häggström (född 1934)
Ledamot sedan 2006. 
Suppleant sedan 1994.
Kommunfullmäktigeledamot, Umeå. 

Kerstin Ryding (född 1952)
Ledamot sedan 2006. 
Suppleant sedan 2003.
Ekonomichef, Sandvikens kommun.

Lorentz Andersson (född 1942)
Ledamot sedan 2001.
Landshövding, Västerbottens län.  

Göran Mattsson (född 1944)
Ledamot sedan 1986.
Utredare Askersunds kommun.

Alf Egnerfors (född 1946)
Ledamot sedan 2006. 
Styrelseordförande Kommunfastigheter  
i Eskilstuna.

Ledamöter

Ledamöter

Ledamöter
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