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årsredovisning

Vi har under året fått flera bevis för  
bärkraften i Kommuninvests affär och har  

målmedvetet fortsatt arbetet för att skapa 
bästa möjliga villkor för svenska kommuners 

och landstings finansiella verksamhet.

Medlemstillväxten var den bästa hittills  
och vi representerar nu över två tredjedelar  

av Sveriges kommuner.

I genomsnitt har våra medlemmar nästan  
hälften av sin totala upplåning hos  

Kommuninvest.
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Våra resultat

Lilla Riksvapnet. För att tydliggöra Kommuninvests 
starka koppling till svensk offentlig sektor används i  
internationella sammanhang Sveriges lilla riksvapen i 
marknadsföring och presentationer.

2� kommuner och landsting  
blev nya medlemmar.

Nettoutlåningen ökade med �7  
procent till 77,9 miljarder kronor.

Balansomslutningen ökade med 9  
procent till �09,9 miljarder kronor.

Nettoresultatet blev 24,� miljoner kronor.

Kommuninvest har marknadens högsta rating: 
Aaa (Moody’s), AAA (Standard & Poor’s).  



En finansorganisation  
ägd av svenska kommuner  
och landsting

Kommuninvest  
ekonomisk förening

Medlemsorganisationen

Företräder offentlig sektor  
i finansieringsfrågor

Bevakar sektorns intressen
Remissinstans

Nätverk för förtroendevalda
Helägt dotterbolag

Kommuninvest  
i Sverige AB

Kreditmarknadsbolaget

Kreditgivning
Finansiell rådgivning
Omvärldsbevakning
Utbildning

Kommuninvest är en finansorganisation som är helt inriktad 
på att skapa bästa möjliga villkor för den finansiella verksam-
heten i svenska kommuner och landsting. Organisationen  
utgörs av en medlemsorganisation, Kommuninvest ekonomisk  
förening, och ett helägt kreditmarknadsbolag, Kommuninvest 
i Sverige AB.

Medlemsorganisationen är öppen för alla svenska kom-
muner och landsting. Föreningen företräder den svenska  
kommun- och landstingssektorn i finansieringsfrågor och äger 
samtliga aktier i kreditmarknadsbolaget.

Kommuninvest i Sverige AB erbjuder medlemmarna till-
gång till konkurrenskraftiga lån, skuldförvaltning samt övrig 
service som bidrar till en effektiv finansförvaltning. Bolaget 
har 39 anställda och kontor i Örebro. 

Kommuninvest etablerades �986 av nio kommuner och  
landstinget i Örebro län, för att genom samverkan minska  
finansieringskostnaderna för kommuner och landsting.

Vid årsskiftet 2007/2008 hade Kommuninvest 2�0 med-
lemmar, varav 203 kommuner och 7 landsting. 70 procent  
av alla svenska kommuner och 35 procent av alla landsting  
är därmed medlemmar i Kommuninvest. 

DENNA ÅRSREDOVISNING AVSER  
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)
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Kommuninvest,
45,7 %
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31 december 2007

Landstingsmedlemmar
31 december 2007

D E T TA  Ä R  K O M M U N I N V E S T
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300 miljoner kronor. Det är en låg uppskattning 
av de besparingar som kommit den svenska kom-
mun- och landstingssektorn till del genom Kom-
muninvests närvaro på kreditmarknaden. Att allt 
fler kommuner och landsting väljer att bli medlem-
mar i Kommuninvest är glädjande och ett kvitto på 
att vår verksamhetsidé är värdeskapande.

Under 2007 blev 2� svenska kommuner medlem-
mar i Kommuninvest och när detta skrivs har yt-
terligare 5 tillkommit. Det totala medlemsantalet 
uppgår nu till 208 kommuner och 7 landsting,  
eller 72 procent av de svenska kommunerna och 
35 procent av landstingen. 

Det är en glädjande utveckling och fortsätt-
ningen på en stabil trend. En stadig medlemstill-
växt borgar för att vi även fortsättningsvis ska 
kunna erbjuda de långsiktigt bästa finansierings-
lösningarna för svenska kommuner och landsting. 

Garant för bättre konkurrens i hela  
den kommunala sektorn
Vår inriktning har varit tydlig sedan starten för 
drygt 20 år sedan: att effektivisera våra medlem-
mars upplåningsverksamhet genom samordnade 
inköp och insiktsfull rådgivning. Med ena benet  
i den kommunala sektorn och det andra i den  
finansiella sektorn fungerar vi som internbank för 
våra medlemmar, som dock har full valfrihet i att 
använda våra tjänster. 

Vår roll som garant för en fungerande konkur-
rens bidrar till fördelaktiga villkor för hela den 
kommunala sektorn. Det visar sig i tidsseriestu-
dier över bankernas utlåningsmarginal, som sjun-
kit dramatiskt sedan Kommuninvests tillkomst. 
En konservativ uppskattning ger vid handen att 
svenska kommuner och landsting, vars totala lå-
neskuld inklusive de kommunala företagen uppgår 
till cirka 350 miljarder kronor, genom åren sparat 
i storleksordningen 300 miljoner kronor genom 
effektivare upplåning. Det är ett tydligt exempel 
på att vi fullgör vår roll som Kommungäld.

Stark utveckling i kommunsektorn
Under de senaste åren har överskotten i den kom-
munala sektorn varit betydande. Sysselsättnings-

En samhällsnyttig idé som omfamnar alla  
Sveriges kommuner och landsting

ökningen har inte varit så stark sedan �950-talet 
och kraftigt ökade skatteintäkter har följt i dess 
spår. Det är tveksamt om samma goda utveckling 
kan förväntas framöver. Det råder osäkerhet kring 
den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt påver-
kas kostnader i den kommunala sektorn av den 
ökande andelen äldre, vilket får särskild effekt för 
både kommuner och landsting. Det finns dock inte 
någon större anledning till oro, kommuner och 
landsting har fortfarande krav på en ekonomi i 
balans och utvecklingen i övrigt är relativt positiv.

Även 2007 har präglats av ett stort intresse för 
utlåning till den kommunala sektorn. En trend är 
att kreditgivare på grund av de små marginalerna 
inom traditionell direkt utlåning söker öka för-
säljningen av olika derivatprodukter där margina-
lerna är bättre. För att säkerställa att nya lånepro-
dukter verkligen matchar ett reellt behov bistår 
vi våra medlemmar med rådgivning, samt kan er-
bjuda ett selektivt urval likvärdiga produkter. Att 
anpassa sin låneportfölj efter tillgångsstruktur och 
förväntade kassaflöden är viktigt.

 
Ett tillfredsställande 2007 
Vi har haft en god medlemstillväxt under året. 
Detta har i sin tur lett till ökade utlåningsvolymer. 
Vår utlåning till medlemmarna i Kommuninvest 
ökade under 2007 med �7 procent till 77,9 miljar-
der kronor. Det är återigen nytt rekord. 

V D  H A R  O R D E T
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Årets resultat uppgick till 24,� miljoner kronor, en 
ökning med 6,2 miljoner kronor från föregående år, 
vilket är något lägre än beräknat. Det lägre resul-
tatet är främst hänförligt till en lägre avkastning  
i likviditetsförvaltningen under andra halvåret. 
Kommuninvest har en stor andel av sina likvida 
medel placerade i värdepapper emitterade av euro-
peiska stater eller bolag garanterade av dessa. Av-
kastningen i dessa papper minskade avsevärt när 
allt fler placerare sökte sig till trygga värdepapper 
i spåret av den globala kreditoron, som tog sin 
början i USA i augusti.

Vi kunde i den delen av vår utlåning som är 
kopplade till rörliga räntor inte heller kompensera 
oss för ökade upplåningskostnader, när skillnader-
na mellan vår referensränta för utlåning (reporän-
ta) och vår upplåningsränta (interbankränta) blev 
högre än normalt. Som en effekt ändrar vi nu upp-
låningsstrategin för produkter med rörlig ränta. 
Resultatet från vår kärnverksamhet, utlåningen till 
medlemmarna, ligger kvar på en normal nivå.

 
Kreditoron präglar andra halvåret 
Den globala kreditoron har dock även haft positi-
va effekter för Kommuninvest. Som låntagare har 
vi gynnats av ”flykten till kvalitet”, att placerare 
söker sig till trygga och stabila låntagare. Det har 
blivit än mer tydligt att Kommuninvest attraherar 
placerare som söker maximal trygghet. 

När detta skrivs kan effekterna av kreditoron 
börja skönjas. Betydande kreditförluster har kun-
nat knytas till främst amerikanska och större in-
ternationella affärsbanker. Många av de banker 
som tagit de största riskerna är därmed identifie-
rade. Samtidigt ökar konsumentkreditförluster, 
vilket är illavarslande. De finansiella marknader-
na präglas också av stor osäkerhet, kopplade både 
till utvecklingen för världsekonomin samt stabili-
teten i de finansiella systemen. Tecknen på påtag-
liga nedkylningseffekter i den globala ekonomin 
blir allt tydligare, vilket sannolikt leder till mins-
kad ekonomisk aktivitet även i Sverige.

Försiktighet har skapat framgång
En av våra främsta framgångsfaktorer är försik-
tighet. Vi arbetar långsiktigt utan enskilt vinstin-
tresse med medlemmarnas bästa för ögonen. Att 
eliminera, begränsa och kontrollera risker kräver 

fokus, säkerhetsmarginaler och resurser. Detta har 
bidragit till att göra Kommuninvest till en synner-
ligen stabil och kreditvärdig aktör på den globala 
marknaden.

Fortsatt arbete för att uppmärksamma  
Kommuninvest i omvärlden
Det svenska kommunsystemet, ett robust system 
med kommuner som inte bara har en stabil finan-
siell grund att stå på utan även har en stark konsti-
tutionell ställning, röner alltmer positiv uppmärk-
samhet i omvärlden. Vi märker dels ett intresse 
från andra länder men, vilket är viktigare, vi mär-
ker också att många placerare förstår sig bättre på 
skillnaderna mellan olika offentliga system. 

Det har betydelse för vår diversifieringssträvan, 
att i upplåningen minska beroendet av enskilda 
placerare, enskilda kapitalmarknader och valutor. 
Under året har vi exempelvis lyckats skapa accep-
tans för Kommuninvest hos ett antal stater och 
centralbanker och de kan nu i förvaltningen av sin 
valutareserv köpa Kommuninvests obligationer. 
Vårt mål är att vara en aktör som kan agera på 
alla stora globala upplåningsmarknader. 

Vårt arbete för att uppmärksamma Kommun-
invest på internationella obligationsmarknader 
har varit framgångsrikt. Vi emitterade bland an-
nat en femårig benchmarkobligation om � miljard 
dollar till placerare i främst Europa, Asien och 
Mellanöstern och genomförde miljardupplåningar 
i euro, danska och norska kronor. När fler place-
rare accepterar oss som låntagare kan våra emis-
sioner prissättas lägre och upplåningskostnaderna 
minskar.

Krav på ständig utveckling
Kommuninvests tillväxt förbättrar våra möjlighe-
ter att erbjuda medlemmarna effektiv finansiering. 
Det är samtidigt ett absolut krav att tillväxten 
sker med bibehållen hög kvalitetsnivå. 

Det arbete som inleddes 2006 för att höja kva-
liteten på registreringsnivån i stödsystemen och 
förbättra våra arbetsflöden har under året slut-
förts. Införandet av nya redovisningsregler enligt 
IFRS och de nya kapitaltäckningsreglerna Basel II 
har engagerat medarbetarna, och vi har också lagt 
ned mycket tid på frågeställningar relaterade till 
IAS/IFRS.

V D  H A R  O R D E T
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lemsorganisation inom finansieringsområdet.
Det är mycket tillfredsställande att utvecklingen 
under 2007, liksom åren innan, pekar i den rikt-
ningen. Vid tiden för årsstämman kommer närma-
re 75 procent av kommunerna och 35 procent av 
landstingen att vara medlemmar. Baserat på  
inkomna ansökningar och underhandskontak-
ter ser utvecklingen ut att fortsätta. Vår roll som 
Kommungäld blir därmed allt tydligare.

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Vi arrangerar tillsammans med våra nordiska  
systerorganisationer – norska Kommunalbanken, 
danska KommuneKredit och finska Municipality 
Finance – årliga seminarium för personalen med 
syfte att bygga nätverk och via gemensam utbild-
ning se till att vi stärker kompetens och struktur-
kapital. Kommuninvest stod 2007 för värdskapet. 

Stundtals har det gångna året krävt extraordi-
nära arbetsinsatser av våra medarbetare, som jag 
vill ta tillfället i akt att tacka för fina prestationer.

Viktiga delar i värderingsarbetet slutförda
Medarbetarfrågor har haft fortsatt stort fokus. Vi 
har bland annat slutfört grundfaserna i ett stort 
värderingsarbete som engagerat samtliga medar-
betare. Alla har fått möjlighet att diskutera de vär-
deringar som Kommuninvest står för och hur des-
sa påverkar det dagliga arbetet i företaget och den 
egna gruppen, samt i förlängningen den officiella 
bilden av Kommuninvest.  Skriften ”Brain Book 
– Så här tänker och arbetar vi på Kommuninvest” 
har tillkommit för att tydliggöra det arbete som 
Kommuninvest har att genomföra. Vidare har rol-
ler, ansvar och instruktioner varit föremål för dis-
kussioner och utveckling. 

Tydligare förhållande mellan föreningen  
och kreditmarknadsbolaget
Under 2007 har ett intensivt arbete bedrivits i oli-
ka grupperingar mellan kreditmarknadsbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB och ägarföreningen 
Kommuninvest ekonomisk förening. Arbetet har 
syftat till att tydliggöra arbetsfördelningen mellan 
bolaget och föreningen. Förslag till ny bolagsord-
ning, nya stadgar och nya ägardirektiv har utveck-
lats och presenteras för årsstämman i april 2008. 
Parallellt har affärs- och verksamhetsidéer finsli-
pats samt en vision etablerats. Sammantaget blir 
det nu enklare för ledning och personal att utveck-
la Kommuninvest i enlighet med ägarönskemålen.

Kommungäld för Sveriges kommuner  
och landsting
Vår vision är att vara Kommungäld för alla  
Sveriges kommuner och landsting. Ambitionen  
är att tillgodose hela kommunsektorns behov  
när det gäller finansiering, övergripande stra- 
tegisk finansiell rådgivning och att vara med- 

V D  H A R  O R D E T
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Marknadsledande på kreditgivning till  
svenska kommuner och landsting

Kommuninvest är helt inriktat på att förse svens-
ka kommuner och landsting med finansiering 
och andra tjänster relaterade till deras finansiel-
la verksamhet. Vår utlåning sker uteslutande till 
de kommuner och landsting som är medlemmar 
i Kommuninvest samt medlemmarnas majoritets-
ägda företag. Vår finansiering sker på nationella 
och internationella kapitalmarknader. 

Storleken på vår marknad uppgår till cirka 350 mil-
jarder kronor, motsvarande den totala externa låne-
skulden i Sveriges kommuner och landsting inklusi-
ve de kommunala företagen. Vid utgången av 2007 
uppgick vår utlåning till 77,9 miljarder kronor, vil-
ket innebär att Kommuninvest står för 45,7 procent 
av den totala upplåningen i kommuner och lands-
ting. Kommuninvest är därmed den störste finansiä-
ren av kommunernas och landstingens upplåning. 

Vår marknadsposition har successivt stärkts –  
i genomsnitt har vår utlåning ökat med �5 procent 
årligen de senaste tre åren. Ökningen beror främst 
på det stadigt ökande antalet medlemmar men 
också på att Kommuninvest svarar för en allt  
större andel av medlemmarnas upplåning.

 
Den kommunala sektorns ekonomi
Den kommunala sektorn består av 290 kommuner 
och 20 landsting vars ekonomi utgör en betydande 
del av de totala offentliga finanserna och samhälls-
ekonomin. Den kommunala sektorn svarar för  
70 procent av de offentliga konsumtionsutgifterna 
och 20 procent av BNP och inräknat de kommu-
nala företagen svarar sektorn för 25 procent av 
det totala antalet anställda i Sverige.

Fortsatt god resultatutveckling
Kommunernas och landstingens resultat fortsätter 
att utvecklas starkt. Resultatet för 2006 uppgick 
till drygt �5 miljarder kronor (exklusive de kom-
munala företagen) och utvecklades fortsatt starkt 
under 2007. Kommunerna bidrog till resultatet 
med �3 miljarder kronor och landstingen med  
2 miljarder kronor. Kommunernas och landsting-
ens positiva resultatutveckling är en starkt bi-
dragande faktor till att överskottet i de svenska 
offentliga finanserna är högt i internationell jäm-
förelse.

Stark koppling till utvecklingen  
för svensk ekonomi
Det förbättrade resultatet i kommuner och lands-
ting är främst en effekt av en god utveckling i 
svensk ekonomi i allmänhet och en stigande sys-
selsättning i synnerhet, vilket påverkar skatteun-
derlaget och sektorns skatteintäkter positivt. Den 
svenska ekonomin har under hela 2000-talet varit 
en av Europas mest högpresterande, känneteck-
nad av god tillväxt, låg inflation och goda statliga 
finanser.

Ökad investeringstakt 
Kommunernas och landstingens investeringar  
beräknas öka framöver. De senaste årens starka 
fokusering på att skapa en ekonomi i balans har 
inneburit att investeringarna har dämpats, och 
kommunsektorn som helhet bedöms ha ett visst 
eftersatt investeringsbehov. Det är dock inte  
säkert att detta ökar den kommunala sektorns  
totala upplåning, då finansieringen kan lösas  
genom försäljning av kommunala tillgångar eller 
utanför balansräkningen via exempelvis leasing.

M A R K N A D S Ö V E R S I K T
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Den kommunala sektorns låneskuld, prognos 2007 
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Källa: SCB och Kommuninvests beräkningar

Billigare upplåning för hela  
den kommunala sektorn
Med stöd av medlemmarnas solidariska borgen har 
Kommuninvest sedan starten �986 verkat för att 
skapa så förmånliga villkor som möjligt på mark-
naden för kommunal finansiering. Att Kommun-
invest varit effektivt visar bland annat de minska-
de marginalerna vid utlåning till den kommunala 
sektorn. Enbart under den senaste femårsperioden 
har den kommunala sektorns upplåningskostnader 
minskat med i genomsnitt cirka 20 räntepunkter, 
vilket motsvarar 700 miljoner kronor varje år på en 
total låneskuld om 350 miljarder kronor. 

Kommuninvests effektivitet kan också åskåd-
liggöras genom vår marknadsposition och accep-
tans på lämnade offerter. År 2007 stod Kommun-
invest för 45,7 procent av medlemmarnas totala 
upplåning. Cirka 80 procent av lämnade offerter 
till medlemmarna och deras företag accepterades.  

Attraktivt marknadssegment
Kommuner och landsting är attraktiva kunder  
för många kreditgivare. En förklaring är de nya 
kapitaltäckningsreglerna, Basel II, som trädde i 
kraft i början av 2007. De nya reglerna har skapat 
incitament för banker att öka utlåning till den of-
fentliga sektorn, då utlåning till denna typ av kre-
dittagare kräver mindre eget kapital. En trend är 
att aktörerna i högre utsträckning erbjuder mer 
eller mindre komplexa derivatprodukter, då detta 
ger möjlighet till bättre intjäning än på traditionell 
utlåning. För Kommuninvest har detta inneburit 
en ökad efterfrågan från medlemmarna på liknan-
de produkter men också på finansiell rådgivning. 

Kommuninvest en aktiv emittent  
på kapitalmarknaderna 
Vi finansierar vår utlåning till svenska kommuner 
och landsting genom upplåning på främst de inter-
nationella kapitalmarknaderna. Den goda ekono-
miska utvecklingen för Sverige och den kommu-
nala sektorn, det kommunala utjämningssystemet, 
kommunernas grundlagsfästa direkta beskattnings-
rätt och inte minst medlemskommunernas solida-
riska borgen, gör Kommuninvest till en stabil och 
säker låntagare. Våra säkerheter består enbart av 
krediter till kommunsektorn som har noll riskvikt 
och hela verksamheten har högsta rating.

Marknadsutveckling 
Sedan sommaren 2007 har kapitalmarknaderna 
präglats av en betydande oro, med kraftigt för-
sämrad likviditet på marknader som direkt eller 
indirekt haft anknytning till den amerikanska  
subprime-marknaden, marknaden för bolåntagare 
med sämre kreditvärdighet. 

En stor del av subprime-lånen hade värdepap-
periserats och sålts vidare som obligationer eller 
strukturerade kreditinstrument till investerare i 
hela världen. När det under sommaren stod klart 
att betalningsinställelserna på subprime-lånen 
skulle bli fler än förväntat minskade investerarin-
tresset dramatiskt. Det blev också svårare att vär-
dera värdepapper med subprime-lån som under-
liggande tillgång. Priset på kreditrisk steg kraftigt 
och en stor osäkerhet uppstod om vilka aktörer i 
det finansiella systemet som satt med exponering 
mot subprime-marknaden. 

Problemen på subprime-marknaden spred sig 
snabbt och i oväntad omfattning. Många banker 
blev tvungna att successivt återföra subprime-rela-
terade värdepapper som tidigare legat utanför  
balansräkningen till balansräkningen, vilket ställt 
högre krav på bankernas egna kapital och mins-
kat deras möjligheter att förse marknaderna med 
likviditet. Effekten blev kraftigt höjda räntor för 
utlåning mellan banker, en effekt som även note-
rades i Sverige trots att det svenska banksystemet 
haft mycket liten exponering mot den amerikan-
ska subprime-marknaden.
Kreditoron påverkade även Kommuninvests möjlig-
heter att erbjuda låga räntor. Som låntagare gynna-
des vi av placerarnas ökade efterfrågan på de allra 
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Swapkurvans utveckling andra halvåret 2007
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bästa låntagarna men priserna på de försäkringsin-
strument (swappar) vi använder oss av blev betyd-
ligt dyrare, då dessa prissätts efter interbankräntor-
na. Som ett resultat av händelseutvecklingen under 
andra halvåret 2007 har vi sett över vår finansie-
ringsstrategi, bland annat för att undvika dyra för-
säkringsinstrument knutna till interbankräntor.

Upplåningsverksamheten
Huvuddelen av Kommuninvests upplåning sker i 
form av emitterade obligationer på de svenska och 
internationella kapitalmarknaderna. Därtill kommer 
en mindre del direkt lånefinansiering.  

Vi har en väl diversifierad upplåningsbas med 
upparbetade investerarkontakter på flera stora  
kapitalmarknader. Under 2007 stod marknaderna 
i Sverige, Europa och Japan för den största delen 
av upplåningen. Som tidigare år var den största 
transaktionen ett benchmarklån om USD � miljard 
vilket togs emot mycket väl av investerarna. Lånet 
blev huvudsakligen placerat i Asien och Europa 
och upplåningsnivån förbättrades jämfört med  
tidigare år.  

Under året emitterades obligationer i �� oli-
ka valutor. Intresset för att investera i strukture-
rade obligationer var stort och Kommuninvest 
har emitterat strukturerade låneprodukter, obliga-
tionslån där avkastning kopplas till värdeutveck-
lingen av ett underliggande tillgångsslag, som   
aktier, råvaror, valutor och räntor. 

Kommuninvests strategi är att bredda såväl 
investerarbasen, både vad gäller nya upplånings-

marknader och nya investerarkategorier, liksom 
att fortsätta utveckla nya låneprodukter som mö-
ter investerarbehoven. 

Utlåningsverksamheten
All utlåning sker till Kommuninvests medlemmar, 
deras majoritetsägda företag och till interkommu-
nala samarbetsorganisationer, om alla dess med-
lemmar också är medlemmar i Kommuninvest.  
All utlåning sker för närvarande i kronor och på 
löptider huvudsakligen under �0 år. Utlåningen 
avser både fast och rörlig ränta samt via derivat 
som tilläggsprodukt. 

Kommuninvest har under året haft den största 
utlåningsökningen i sin historia. Den totala  
utlåningen uppgick till 77,9 miljarder kronor  
(66,8 miljarder kronor). 

Förutom de kommuner och landsting som  
redan är medlemmar i Kommuninvest skapar  
tillströmningen av nya medlemmar, 2� kommuner 
under det gångna året, förutsättning för en fort-
satt stadig utlåningsutveckling. 

Av Kommunivests samlade utlåning stod kom-
muner och landsting för 48 procent.  De kommu-
nala bostadsbolagens andel av utlåningen var  
4� procent medan energibolag och andra kommu-
nalt ägda företag stod för resterande �� procent.  

Kommuninvest ökade sin marknadsandel av 
medlemmarnas upplåning, som 2007 uppgick till 
46 procent. Resterande del fördelades på en rad 
olika aktörer utan någon enskild dominans.

M A R K N A D S Ö V E R S I K T
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Kommuninvest: Högsta möjliga kreditvärdighet  
och exponering mot svensk offentlig sektor

AT T R A K T I V  L Å N TA G A R E

Kommuninvest representerar en unik form av 
samarbete mellan kommuner och landsting, en 
modell utvecklad i Sverige, med hänsyn tagen 
till goda exempel i våra nordiska grannländer 
och som rönt stor uppmärksamhet i omvärlden. 
Genom att bilda Kommuninvest och samord-
na enskilda kommuners och landstings upplå-
ningsvolymer erhålls räntefördelar som kommer 
medlemmarna till del. Medlemmarna garanterar 
Kommuninvests upplåning genom en solidarisk 
borgen.

Hög kreditvärdighet hos kommuner  
och landsting
Svenska kommuner och landsting har en myck-
et hög kreditvärdighet och ingen kommun eller 
landsting har någonsin fallerat i att fullfölja in-
gångna avtal med kreditgivare. Den höga kredit-
värdigheten förklaras av ett flertal faktorer:

En kommun eller ett landsting kan  
inte försättas i konkurs
Den särskilda ställningen i den svenska konstitu-
tionen och den kommunala beskattningsrätten gör 
att kommuner och landsting inte kan försättas i 

Kommuninvest är aktiv som låntagare på kapital-
marknader världen över. Vi erbjuder investerare 
nollriskviktad exponering mot svenska kommu-
ner och landsting. Vi har högsta möjliga rating 
från två oberoende kreditvärderingsinstitut och 
är likvärdig den svenska staten i kreditvärdighet. 
Detta bidrar till våra möjligheter att säkra för-
månliga upplåningsvillkor.

konkurs. Inte heller kan de upphöra att existera 
på annat sätt. Detta innebär en implicit statlig  
garanti för deras åtaganden. Det är också förbju-
det att pantsätta kommunal egendom vilket inne-
bär att kommunerna och landstingen med hela  
sin skattekraft och samtliga tillgångar svarar för 
ingångna förbindelser.

Rätt att ta ut skatt och besluta om skattesatsen
Kommunerna och landstingen har en grundlags-
fäst rätt att ta ut skatt för skötseln av sina uppgif-
ter. Invånarnas inkomster utgör skattebasen och 
varje kommun och landsting bestämmer själv sin 
skattesats. Skatteintäkter svarar för drygt 70 procent 
av finansieringen. Rätten att ta ut skatt är en vik-
tig del i det kommunala självstyret, som innebär 
att det ska finnas en självständig bestämmanderätt 
för kommuner och landsting. Denna självständig-
het är i internationell jämförelse ovanligt hög  
i Sverige.

Starkt system för kommunalekonomisk  
utjämning 
För att alla kommuner och landsting, oberoen-
de av skatteunderlag och strukturella förhållan-
den, ska ha likvärdiga förutsättningar att ge sina 
invånare service tillämpas i Sverige ett system för 
utjämning av intäkter och kostnader. Inkomstut-
jämningen utjämnar skillnader i kommunernas 
respektive landstingens skatteunderlag och är i hu-
vudsak statligt finansierad. Kostnadsutjämningen 
utjämnar skillnader i strukturella kostnader och är 
statsfinansiellt neutral. Kommuner och landsting 
med en gynnsam struktur betalar en avgift och de 
med en ogynnsam struktur får ett kostnadsutjäm-
ningsbidrag. 



K O M M U N I N V E S T  2 0 0 7

�4

Upplåning per marknad, 2007
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Finansieringsprincip
Den s.k. finansieringsprincipen, som är godkänd 
av Sveriges riksdag, innebär att om staten beslutar 
om åtgärder som direkt påverkar den kommuna-
la sektorns verksamhet ska de ekonomiska effek-
terna av beslutet neutraliseras genom att nivån på 
statsbidragen ändras.

Höga finansiella krav och regler
I Sverige ställs höga krav på kommunernas och 
landstingens ekonomi. Ett balanskrav gäller sedan 
2000 som innebär att budgeten normalt ska upp-
rättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 
Om nya utgifter beslutas under pågående budget-
år 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 resulta-
tet inom tre år. 

Kommuninvests särställning  
som låntagare
Solidarisk borgen från ägarna/medlemmarna
Alla medlemmar i Kommuninvest ekonomiska 
förening ställer ut en solidarisk borgen för de åta-
ganden som görs av kreditmarknadsbolaget Kom-
muninvest i Sverige AB. Nya medlemmar garan-
terar nuvarande och framtida åtaganden. Ingen 
medlem har gått ur samarbetet men om det skulle 
ske står medlemmen ansvarig för åtaganden vid 
utträdesdatumet. Borgensformen innebär att samt-
liga medlemmar och deras resurser ytterst garan-
terar Kommuninvests verksamhet. Denna explicita 
garanti från kommuner och landsting är en viktig  
förklaring till Kommuninvests höga kreditvärdighet.

 
Hög tillgångskvalitet
Vår utlåning sker enbart till våra medlemmar 
och deras majoritetsägda företag. Det innebär att 
Kommuninvest enbart har exponering mot kom-
muner och landsting. Enligt gällande kapitaltäck-
ningsregler likställs sådan exponering med statsex-
ponering och har noll procent i riskvikt. Utlåning 
och placeringar kan därmed ske med noll procent 
kapitaltäckning. 

Som nämnts ovan har ingen svensk kommun 
eller landsting någonsin fallerat i att fullgöra sina 
förpliktelser med kreditgivare och de kan inte för-
sättas i konkurs. Kommuninvest har heller aldrig 
haft någon kreditförlust.

 
God likviditet
För att kunna tillgodose utlåningsbehovet även 
om finansieringsmöjligheterna på kapitalmarkna-
derna under en period skulle vara begränsade eller 
oattraktivt prissatta håller sig Kommuninvest med 
en betydande likviditet. Likviditeten ska kunna till-
godose vårt likviditetsbehov under ca �2 månader.

I avvaktan på utlåning förvaltas likviditeten i 
en placeringsportfölj bestående av ränterelaterade 
produkter i svenska kronor, amerikanska dollar 
eller euro. Placeringar sker endast i räntebärande 
papper som emitterats av låntagare med låg risk-
viktning och hög rating. Placeringarna hade en  
genomsnittlig löptid på �0 månader.

En del av likviditeten hålls som primär likvi-
ditetsreserv. Denna ska enligt direktiv från Kom-
muninvests styrelse uppgå till mellan fyra och sex 
procent av balansomslutningen. Den primära lik-
viditetsreserven placeras på bankkonto eller i vär-
depapper som kan konverteras till likvida medel 
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inom två dagar och syftar till att Kommuninvest 
ska kunna fullgöra alla sina åtaganden inom de 
kommande 30 dagarna. Vid slutet av 2007  
uppgick den primära likviditetsreserven till  
5,2 miljarder kronor.

 
Riskminimering 
Kommuninvest strävar ständigt efter att minimera 
de risker som uppstår i verksamheten. Marknads-
riskerna elimineras så långt som möjligt genom 
individuell matchning, i övrigt på portföljnivå. 
Motpartsrisker hålls på en låg nivå främst genom 
placeringar hos motparter som har statlig garanti 
för sina förpliktelser. Genom användande av sä-
kerhetsavtal relaterade till derivatkontrakt kan  
exponeringar mot enskilda motparter reduceras. 

Över 88 procent av värdet på de derivatkon-
trakt som Kommuninvest ingått är fördelade på 
motparter med ett kreditbetyg om lägst AA-nivå 
från något av de välkända kreditvärderingsin-
stituten. I finansiella transaktioner säkras alla 
prisrisker bort. Alla residualrisker som Kom-
muninvest är exponerat emot är ränterelaterade. 
Kommuninvests riskhantering beskrivs mer i  
detalj på sid 27–29.

Högsta möjliga rating
Kommuninvest tillhör en liten skara globala lånta-
gare som har högsta möjliga kreditbetyg från kre-
ditvärderingsinstituten Moody’s Investor Services 
och Standard & Poor’s, både avseende lång- och 
kortfristiga krediter. I Sverige har endast Kunga- 
riket Sverige (svenska staten), högsta möjliga kre-
ditbetyg från två oberoende institut (Aaa respek-

tive AAA för långfristig finansiering). Vi likställs 
med svenska staten i kreditvärdighet.

Detta är en viktig förklaring till varför Kom-
muninvests upplåning kan ske till goda villkor. 
Andra förklaringar är vår fokusering på utlåning 
till kommuner och landsting och vår roll som 
Kommungäld för den svenska kommunsektorn.

Uppföljning av låntagarna
Vi bevakar löpande den kommunala sektorns eko-
nomi och särskilt de medlemmar vi finansierar. 
Två gånger per år sker en större genomgång av 
varje medlem. Lånetak appliceras för varje med-
lems totala upplåning, inkluderande skulder, pen-
sionsåtaganden och utställda garantier till andra 
parter än Kommuninvest. 

AT T R A K T I V  L Å N TA G A R E
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Idén om frivillig samverkan mellan Sveriges kom-
muner och landsting för bättre finansiella villkor 
har en stark förankring. Kommuninvests med-
lemsantal ökade med 21 nytillkomna medlemmar 
under året. Tillväxten ökar möjligheterna att er-
bjuda våra medlemmar goda villkor, att utveck-
la kompetensen samt minska förvaltningskost-
naderna. Visionen att fungera som hela Sveriges 
Kommungäld blir alltmer en realitet. 

Kommuninvest bärs upp av idén om frivillig sam-
verkan och inget enskilt vinstintresse. Denna enkla 
idé har gjort Kommuninvest till en välkänd aktör 
på internationella och nationella kapitalmarkna-
der, synonymt med svensk offentlig sektor, hög 
kreditvärdighet och stabilitet. Under sju års tid 
har vi för våra medlemmars räkning genomfört 
betydande obligationsemissioner och parallellt 
byggt förståelse för Kommuninvest hos placerar-
na. Vår närvaro och verksamhet har bidragit till 
att svenska kommuner och landsting kunnat spara 
miljardbelopp i sin upplåning. Genom vår rådgiv-
ning och andra medlemstjänster bidrar vi till att 
utveckla och förbättra medlemmarnas finansverk-
samhet.

Kommungäld för hela den  
kommunala sektorn
Vårt yttersta mål är att fungera som Kommungäld 
för alla Sveriges kommuner och landsting. Begrep-
pet markerar att vi utgör en samhällsnyttig verk-
samhet, öppen för alla kommuner och landsting 
men med grundprincip om frivillighet både när 
det gäller medlemskap och nyttjande av Kommun-
invests tjänster. Vid årsskiftet 2007/2008 var  
70 procent av kommunerna och 35 procent av 
landstingen medlemmar. Vår rätt att i internatio-
nella sammanhang använda Lilla Riksvapnet är  
ett tecken på Kommuninvests särställning och  
koppling till ett offentligt uppdrag.
 
Medlemstillväxten prioriterad
Att öka medlemsantalet är viktigt för Kommunin-
vest. Med större upplåningsvolymer ökar kapital-
marknadens intresse för Kommuninvest och upp-
låningsvillkoren kan förbättras. Storleken erbjuder 

Kommungäld för svenska kommuner 
och landsting

också möjlighet att utveckla kompetens och mins-
ka förvaltningskostnaderna, vilket stärker Kom-
muninvests konkurrenskraft. Vidare attraherar en 
starkare aktör ännu fler kommuner som vill bli 
medlemmar. En viktig kanal till nya medlemmar 
är rekommendationer från befintliga medlemmar, 
men vi marknadsför också organisationen och 
idén aktivt.
 
Kommunikationen i fokus
Kommunikation och dialog mellan Kommunin-
vest och enskilda medlemmar är högt prioriterad. 
Några naturliga forum för samtal och informa-
tionsutbyten är styrelsemötena i förenings- och 
bolagsstyrelserna. I föreningsstyrelsen represen-
teras medlemmarna av 30 ledamöter och supple-
anter. Föreningsstyrelsen är också representerad i 
bolagsstyrelsen. Kontaktytan kompletteras av att 
Kommuninvests finansrådgivare ofta är ute hos 
kommunerna i det dagliga arbetet men också ge-
nom möten av mer övergripande och strategisk 
karaktär. Under 2007 samlades Kommuninvests 
ledning och den politiska ledningen i medlems-
kommunerna på �5 orter för medlemssamråd.  
Vår medlems- och kundtidning Dialog utkommer 
med fyra nummer per år.
 
Utbildning och nätverk
Kärnan i Kommuninvest är samarbetstanken.  
För många medlemmar är detta samarbete och 
nätverk för informations- och erfarenhetsutbyte, 
i olika finansiella frågor, betydelsefullt. 2007 var 
Kommuninvest medarrangör till Finansdagarna, 
som blev både välbesökt och uppskattat av så-
väl deltagare som utställare. Andra mötestillfäl-
len för nya medlemskommuner, medlemslandsting 
och deras företag är de träffar som arrangeras på 
Kommuninvest ett par gånger om året samt besök 
av Kommuninvest i enskilda kommuner.
 
Aktiv påverkare i frågor som rör  
kommunernas finanser
Kommuninvest ska delta i den allmänna finan-
siella debatten och som medlemsorganisation fö-
reträda den svenska kommunala sektorn i finan-
sieringsfrågor. Kommuninvest bevakar inte bara 
lagförslag i Sverige, utan följer normsättning och 
ny lagstiftning inom EU. Bland de frågor som 

S TA R K  M E D L E M S O R G A N I S AT I O N
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Kommuninvest arbetat med under 2007 ingår ut-
redningen om allmännyttans villkor, redovisning 
av pensionsskulden och kompetensutredningen.

Hög kundnöjdhet
Vi genomför regelbundet undersökningar bland 

våra kunder för att få klarhet i hur vi uppfat-
tas. 2007 års undersökning visade återigen på en 
mycket hög kundnöjdhet. Nöjdkundindex ham-
nade på 73 procent och nio av tio anser att de har 
stor nytta av medlemskapet i Kommuninvest.

Medlems- och kundundersökning, december 2007

Webbenkäten besvaras mellan den 3-24 december. Medlem-
marna representerades av kommunstyrelsens ordförande medan 
kunderna representerades av ekonomichefer eller motsvarande 
kontaktperson i våra medlemskommuner och deras företag. Det 
sammantagna omdömet redovisades i ett index baserat på hel-
hetsomdöme, förväntningar och idealbild.
 

Nöjdmedlemsinsdex (NMI): 75 % 
Nöjdkundindex (NKI): 73% 

Medlemmarna ger Kommuninvest som helhet mycket bra betyg. 
Mest nöjda är de medlemmar som deltog i senaste medlemssam-
rådet eller på senaste stämman och medlemmar som hade sam-
ma position även före senaste valet. På frågan vad man kan tänka 
sig rekommendera till andra är det framförallt lånevillkoren och 
de förmånliga priserna. Man pratar även om medlemsnyttan, att 

Kommuninvest är en trygg och väl fungerande organisation, att 
medarbetarna är professionella, ger bra service och har trevligt 
bemötande. 

Bland medlemmarna finns inga kritiska åtgärdspunkter i under-
sökningen. Man eftersöker dock mer relevant och tydlig informa-
tion. 

Pris och villkor är absolut mest angeläget för kunderna och här 
får Kommuninvest mycket bra betyg. Företagets image och profil 
får också höga betyg men detta har inte lika stor effekt på kund-
nöjdheten. Kunderna vill se förbättringar gällande fakturarutiner 
och ekonomiska uppföljningar i första hand men också att webb-
platsen ger information och att Finansstödet blir lättare att hantera. 
Kunderna vill ha ökad kontakt via ekonomichefsträffar, finans- 
dagar och utbildningar. Dock var 75 % nöjda med dagens kontakt-
frekvens. 
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Verksamhetsanpassade 
medlemstjänster

2.  Finanspolicy 
En utarbetad modell som hjälper medlemmarna 
att på ett enkelt och pedagogiskt sätt ta fram en 
egen finanspolicy. För att både tillgodose behovet 
av övergripande strategier och mera detaljerade 
bestämmelser har Kommuninvest arbetat fram två 
förslag; Allmän finanspolicy och Närmare riktlin-
jer för kommunens finansiella verksamhet.

3.  Skuldberäkning
Detta verktyg ger våra kunder en samlad bild över 
den aktuella lånesituationen, redovisade på ett 
lättöverskådligt sätt och med möjlighet at ta ut 
rapporter för sammanställning av låneportföljen. 
Sammanställningen inkluderar total skuld, andel 
fast ränta med hänsyn tagen till derivat respektive 
rörlig ränta, genomsnittlig räntebindningstid samt 
genomsnittsränta. Tjänsten kan också simulera  
effekter av exempelvis ränteförändringar.

4.  Marknadsinformation
Marknadsinformation ger tillgång till marknads-
data från nyhetsbyrån Reuters beträffande natio-
nella och internationella räntor, valutakurser och 
ekonominyheter. Tjänsten inkluderar också till-
gång till historiska data.

5.  Benchmark
Med benchmarktjänsten kan kunderna jämföra 
utvecklingen av sin låneportfölj med en relevant 
referens, en indexserie. Har låneportföljen utveck-
lats bättre, sämre eller oförändrat i jämförelse 
med den som tjänar som norm? Kommuninvests 
benchmarkmodell utgår från tre olika normport-
följer för en kund med stark, balanserad respek-
tive svag ekonomi. Beroende på finansiell styr-
ka väljer användaren den normportfölj som bäst 
överensstämmer med den egna profilen.

Kommuninvest tillhandahåller en rad tjänster  
exklusivt för medlemmarna och deras företag – 
dvs. våra kunder, såväl rådgivningstjänster som 
speciella webbaserade verktyg till stöd för den  
enskilda kundens finansverksamhet.

Specialiserad rådgivning 
Den övergripande målsättningen med vår finan-
siella rådgivning till medlemmarna är att mini-
mera finansieringskostnader och finansiella ris-
ker. Finansrådgivarna har också en viktig uppgift 
i att tolka och vidareförmedla den marknadsin-
formation som de genom sin dagliga kontakt med 
finansmarknaderna får tillgång till. Detta sker 
bland annat genom vårt veckobrev. Våra sex  
finansrådgivare möter kunderna genom personliga 
besök, telefon, elektronisk kommunikation och  
på olika mässor och seminarier. Vi bistår även 
kunderna i strategiska frågor. 

Kraftfullt finansstöd 
Vårt webbaserade finansstöd används av kun-
derna, ofta i samarbete med våra finansrådgivare, 
som en del i arbetet att effektivisera finansförvalt-
ningen. 

Finansstödet omfattar fem huvudområden:

1.  Finansiell analys
Verktyg för att fastställa den egna kommunens  
eller det egna landstingets finansiella styrka. Till 
stöd för analysen utvärderas kommunen/lands-
tinget inom sex delområden; finansiell styrka, lik-
viditetsberedskap, ekonomisk följsamhet, ekono-
misk kapacitet, åtaganden och omvärldsfaktorer.
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En effektiv finansorganisation som företräder 
alla Sveriges kommuner och landsting

Andel av medlemmars totala finansiering
Ett viktigt tecken på vår konkurrenskraft är hur 
stor andel av medlemmarnas totala finansiering 
som sker via Kommuninvest. Vid slutet av år 
2007 var andelen cirka 46 procent. Målet är att 
andelen överstiger 50 procent. 
 
Rating
En stabilt hög rating är den enskilt viktigaste  
faktorn för Kommuninvests tillgång till billig  
upplåning och andra typer av finansieringslösning-
ar, och därmed ytterst också för vår förmåga att 
växa. Vi har sedan år 2006 haft högsta möjliga  
rating från både Moody’s Investor Services och 
Standard & Poor’s, de största ratinginstituten,  
och målet är att behålla denna nivå.

Kommuninvests uppdrag – Kommungäld
Våra medlemmar har gett Kommuninvest i upp-
drag att erbjuda dem effektiv finansförvaltning 
med fokus på finansiering samt att företräda dem 
i finansieringsfrågor. Dessa uppgifter genomför vi 
utan enskilt vinstintresse och med syfte att skapa 
förmånliga lösningar för våra medlemmar  
– en samhällsnyttig verksamhet i form av en  
Kommungäld. 

Vår långsiktiga ambition är att medlemsorgan-
isationen ska fungera som Kommungäld för alla 
Sveriges kommuner och landsting. Ambitionen är 
att tillgodose hela kommunsektorns behov när det 
gäller finansiering, övergripande strategisk finansi-
ell rådgivning och verkningsfullt företräda sektorn 
i finansieringsfrågor. Både medlemskapet och att 
utnyttja Kommuninvests tjänster är frivilligt.

Vision
Föreningens vision
Kommuninvest är det naturliga valet för svenska 
kommuner och landsting när det gäller finansför-
valtning. Kommuninvest är en medlemsorganisa-
tion som verkningsfullt företräder den kommunala 
sektorn i finansieringsfrågor. I rollen som samhälls-
nyttig Kommungäld intar verksamheten en särställ-
ning i omvärlden.

Bolagets vision
Kommuninvest är det självklara valet för svenska 

Kommuninvest består av två integrerade verk-
samheter. Kommuninvest ekonomiska förening 
(”Föreningen”) är en medlemsorganisation öp-
pen för alla svenska kommuner och landsting. 
Föreningen är ende ägare till kreditmarknads-
bolaget Kommuninvest i Sverige AB (”Bolaget”) 
som erbjuder medlemmarna effektiv finansför-
valtning med tonvikt på finansiering. All operativ 
verksamhet bedrivs i Bolaget. 

Effektiv organisation
Organisationen i Kommuninvest i Sverige AB  
består av 39 medarbetare på kontoret i Örebro. 
Låga förvaltningskostnader i förhållande till total 
utlåning och balansomslutning visar att Kommun-
invest är en kostnadseffektiv organisation. 

Affärsidé
Föreningens verksamhetsidé
Kommuninvest ekonomiska förening är en frivillig 
medlemssamverkan. Syftet är att skapa långsiktigt 
bästa villkor för svenska kommuner och lands-
tings finansiella verksamhet. Som medlemsorga-
nisation företräder Kommuninvest den svenska 
kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Bolagets affärsidé
Kommuninvest i Sverige ABs syfte är att utifrån en 
kommunal värdegrund skapa varaktigt goda vill-
kor för ägarnas finansiella verksamhet. Detta sker 
genom att erbjuda tillgång till konkurrenskraftiga 
lån, skuldförvaltning samt övrig service som bi-
drar till en effektiv finansförvaltning.

Mål
Medlemstillväxt
Ett av våra främsta mål är att öka antalet med-
lemmar, då det medför tillväxt i utlåningen och 
stärker Kommuninvests position som låntagare. 
Målet är att 80 procent av kommunerna och 50 
procent av landstingen ska vara medlemmar år 
20�0, vilket motsvarar cirka 240 medlemmar.  
Vid årsskiftet 2007/2008 hade Kommuninvest 
2�0 medlemmar, varav 203 kommuner och  
7 landsting. 
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Mål och måluppfyllelse

  Utfall   Mål 

 2005 2006 2007 2010

Andel av Sveriges kommuner som medlemmar 60 % 63 % 72 % 80 %
Andel av Sveriges landsting som medlemmar 30 % 35 % 35 % 50 %
Andel av medlemmars totala finansiering 42 % 46 % 46 % 50 %

Rating         
Standard & Poor’s – AAA AAA AAA
Moody’s Investor Service Aaa Aaa Aaa Aaa

Organisation
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kommuner och landsting när det gäller finansför-
valtning. Konkurrenskraftiga lösningar, effektiv 
service och goda råd innebär nöjda kunder.  
I rollen som samhällsnyttig Kommungäld intar 
verksamheten en särställning i omvärlden. Finans-
marknadens aktörer uppfattar Kommuninvest 
som en stabil, effektiv och kunnig samarbetspart-

ner som företräder den del av offentliga sektorn 
som utgörs av kommuner och landsting. Persona-
len upplever – och bidrar till – att Kommuninvest 
är en kvalitets- och kunskapsorienterad arbets-
plats, med tydlig styrning och uppföljning, där  
individen motiveras, utvecklas och trivs.

INTERNREVISOR
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Könsfördelning, %

Män, 49 % Kvinnor, 51 %

Åldersintervall, totalt män och kvinnor

50–59 år, 23,1 %

40–49 år, 15,4 %

20–29 år, 17,9 %

30–39 år, 38,5 %

59– år, 5,1 %

Höga krav på kompetens och prestation

Kommuninvest har i förhållande till verksam- 
hetens omfattning en liten organisation. 39 med-
arbetare hanterar en balansomslutning om 110 
miljarder kronor och löpande en utlåning på 78 
miljarder kronor. Höga krav ställs på kompetens 
och prestation och alla medarbetare är nyckelper-
soner. 

En finansiell organisation som Kommuninvest be-
höver behärska en mängd specialistkompetenser. 
Verksamheten bedrivs dels på internationella kapi-
talmarknader, där vi både lånar upp och placerar 
pengar, dels i Sverige, där vi erbjuder kommuner 
och landsting finansiering och rådgivning. Detta 
ställer höga krav på finansiell kompetens, inom 
såväl upplåning och placeringar som finansförvalt-
ning inom den kommunala sektorn. Vår framgång 
är beroende av att alla våra specialistkompetenser 
samspelar effektivt.

Vid slutet av 2007 hade Kommuninvest 39 an-
ställda, varav 20 kvinnor och �9 män. Merparten 
hade högskoleutbildning inom ekonomi- och  
juridikområdena. Genomsnittsåldern uppgår till 
39 år, med ett spann mellan 28 och 62 år. 

Sjukfrånvaron låg under året på �,27 procent.

Satsningar på kompetensutveckling
Kommuninvest är beroende av att medarbetar-
na har den kompetens som uppgiften kräver och 
satsar därför betydande resurser för att öka med-
arbetarnas kunskap och stödja professionell och 
personlig utveckling. Vi investerar årligen över  
� miljoner kronor, eller cirka 25 000 kronor per 

medarbetare, i utbildningsinsatser. Ett exempel  
är ett IFL-program som pågått under ett år och 
som behandlade sju utvalda ämnesområden inom 
finansiell ekonomi, nationalekonomi och redo- 
visning. Programmet omfattade 35 dagar och  
undervisning gavs av lärare på Handelshögskolan 
i Stockholm. Varje ämnesområde avslutas med en 
tentamen och för att erhålla diplomet krävdes att 
deltagaren blev godkänd på samtliga tentamina.

Vi har också ett regelbundet samarbete med 
våra systerorganisationer i de övriga nordiska län-
derna. Samarbetet har varat i drygt tio år och har 
lett till värdefulla kontakter och flera nätverk där 
man utbyter kunskap och erfarenheter.

Medarbetarundersökningar
Som ett led i att utveckla och behålla Kommunin-
vests attraktionskraft som arbetsgivare, har vi un-
der året genomfört en medarbetarundersökning, 
med tyngdpunkt på frågeställningar relaterade till 
ledarskap, arbetsmiljö och trivsel, delaktighet och 
motivation. Undersökningen visade bland annat 
på hög arbetstillfresställelse och att man i den in-
terna kommunikationen har god ledning av skrif-
ten ”Brain Book – så här tänker och arbetar vi på 
Kommuninvest”. Däremot vill man ha mer kom-
petensutveckling och ett ännu tydligare ledarskap. 
Nöjdmedarbetarindex uppgick till 53 procent.

prestationssystem
För att tydliggöra individens bidrag till det totala 
resultatet och även motivera medarbetarna omfat-
tas samtlig personal – exklusive VD, internrevisor 
och en anställd ägarrepresentant – av ett rörligt 
prestationssystem. Systemet fokuserar på det tota-

M E D A R B E TA R E  O C H  K O M P E T E N S
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la värdeskapandet inom Kommuninvest och är ut-
format för att ta hänsyn till Kommuninvests speci-
ella verksamhet, d.v.s. en verksamhet som drivs 
utan eget vinstintresse. Utfall av det rörliga presta-
tionssystemet baseras på det ekonomiska resulta-

tet med avdrag för avkastning på eget kapital 
samt utlåningsmarginalen. Det ligger därmed i  
individens intresse att bidra till mer effektiv drift 
av verksamheten, men inte att förbättra resultatet  
genom exempelvis höjda utlåningsräntor.  

Medelålder totalt:         39 år
Kvinnor, 20 personer:    38 år
Män, 19 personer:  41 år

Medelålder
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Några exempel från listan med 40 gemensamma löften utvecklade 
av Kommuninvests medarbetare:

”Vi lovar att…”

  4.  Bli ännu effektivare

  8.  Göra rätt från början

  9.  Se betydelsen av ständig utveckling och kreativt tänkande

�5.  Skapa strukturer för att tillvarata goda idéer

22.  Bekämpa ”det-går-aldrig”-attityder

27.  Alltid följa upp en leverans för att försäkra oss om att kunden är nöjd

33.  Återkoppla på en kundfråga samma dag den ställs

40.  Alltid ha fokus på kundnyttan

Kommuninvest har sedan några år bedrivit ett 
omfattande internt värderingsarbete, i syfte att ut-
veckla en företagsgemensam syn på värderingar 
och förankra dessa i det vardagliga arbetet.

Under 2007 manifesterades arbetet genom att 
samtliga medarbetare var aktiva i samtal kring 
våra kärnvärden Kvalitet, Tydlighet, Delaktig-
het och Helhet. Genom samtal i den egna arbets-
gruppen och i blandade tvärgrupper fick medar-

betarna utveckla ett antal företagsgemensamma 
och gruppindividuella åtaganden som ska vara till 
stöd i det dagliga arbetet. Några exempel från de 
40 företagsgemensamma löften som medarbetarna 
utvecklade återfinns här ovan. 

Alla vardagslöften har samlats i skriften ”Brain 
Book – så här tänker och arbetar vi på Kommun-
invest”, som nu är ett naturligt arbetsredskap i det 
dagliga arbetet.

M E D A R B E TA R E  O C H  K O M P E T E N S
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Grupp AAA, 33 %

Grupp AA, 49 %

Grupp A, 19 %

Enskilt land, förutom Sverige, får inte överstiga 7 mdkr. Samtliga motparter härstammar från länder som är fullvärdiga 
medlemmar av samarbetsorganisationen OECD.

Källa: Kommuninvest
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Kommuninvests riskhantering syftar till att mini-
mera eller eliminera de risker som uppstår i verk-
samheten. Genom långtgående matchning redu-
ceras marknadsrisker. Motpartsrisker kan hållas 
på en låg nivå genom placeringar hos motparter 
med hög kreditvärdighet och med krav på ställda 
säkerheter. 

Den grundläggande principen för Kommuninvests 
riskhantering är att villkoren för upplåning och 
utlåning ur ett riskperspektiv ska vara likvärdiga. 
Det betyder inte att vare sig transaktionerna eller 
verksamheten är helt riskfri, men att vi inte ska 
exponera oss mot risker som vi inte kan kontrolle-
ra. Vidare är vi som en del av offentlig sektor  
även skyldiga att beakta Kommunallagens förbud 
mot spekulativ och riskfylld verksamhet enligt  
2 kap. 7 § Kommunallagen. 

Fyra typer av risk
De risker som vi 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 in-
terna orsaker, till exempel datafel, eller händel-
ser i omvärlden, till exempel brottslighet.

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 rän-
terisken begränsas även på portföljnivå. 

Ränterisk uppkommer när räntebindningsti-
den mellan placerat kapital och finansieringen av 
detsamma inte överensstämmer. Risken (expone-
ringen) i portföljen får vid varje mättillfälle aldrig 

Tillförlitliga regler och processer  
för riskhantering

överstiga �0 miljoner kronor vid en procentenhets 
parallellförskjutning av avkastningskurvan.

Valutarisker hålls nere genom växling
Valutarisk uppstår då tillgångar och skulder i en 
specifik utländsk valuta i balansräkningen stor-
leksmässigt inte överensstämmer. Valutarisk upp-
står löpande av de räntenetton som genereras från 
avkastning på placeringar i utländska valutor.  
Vi begränsar denna risk genom att kontinuerligt 
växla sådan avkastning till svenska kronor. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk kan enklast beskrivas som brist på 
finansiering. För att kunna tillgodose utlånings-
behovet även under perioder då finansieringsmöj-
ligheterna på kapitalmarknaderna är begränsade 
eller för kostsamma har styrelsen beslutat om en 
primär likviditetsreserv på lägst fyra procent och 
högst sex procent av balansomslutningen. Den ska 
täcka utlåningsbehovet de närmaste 30 dagarna. 
Dessutom finns placeringar i form av överlikvidi-
tet vilket ska täcka utlåningsbehovet för de kom-
mande �2 månaderna. Placeringar med en återstå-
ende löptid om maximalt ett år ska kunna täcka 
sex månaders utlåningsbehov. 

 
Kredit- eller motpartsrisk
Att ha säkra motparter är en förutsättning för att 
kunna bedriva framgångsrik finansiell verksamhet. 
Kredit- eller motpartsrisk kan indelas i tre  
kategorier:

Risker vid utlåning
Utlåning sker endast till medlemmarna i vår ägar-
förening (Kommuninvest ekonomiska förening) 
och deras majoritetsägda företag. Alla medlemmar 
ställer ut en solidarisk borgen för Kommuninvests 
åtaganden. För de majoritetsägda företagen finns 
alltid en garanti från medlemskommunen ifråga. 
Därigenom försäkras att medlemskommuner och 
landsting står bakom all utlåning som sker från 
Kommuninvest. Kommun- och landstingssektorn, 
har ur kapitaltäckningssynpunkt, en riskviktning 
om noll procent.

Risker vid placering av ännu inte utlånat kapital
Risken utgörs av förlust såväl som värdeföränd-

R I S K H A N T E R I N G
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ring av det placerade kapitalet. Dessa risker be-
gränsas av att placering endast sker hos motparter 
med hög kreditvärdighet. Som hög kreditvärdighet 
räknas lägst stabil A-nivå från något av de inter-
nationellt erkända kreditvärderingsinstituten.  
En betydande del av det placerade kapitalet finns 
hos europeiska stater och statligt garanterade  
finansiella institutioner, motparter som vanligt-
vis innehar högsta kreditbetyg. Riskerna begrän-
sas även genom att placeringarna får ha en löptid 
om maximalt 5,5 år. Enligt riktlinjer från styrel-
sen ska Kommuninvest även verka för att sprida 
placeringar i värdepapper mellan olika typer av 
motparter såväl som motparter i olika geografiska 
områden. Motparter får endast ha en riskviktning 
om antingen 0 eller 20 procent.

Risker vid värdeförändring av derivatkontrakt
I syfte att begränsa marknadsrisker som uppstår 
när upplåningens och utlåningens avtalsmässiga 
villkor inte överensstämmer, används riskhante-
ringsinstrument i form av derivatkontrakt. 

Risken är att förlust uppstår om motparten 
vid till exempel ränte-, valuta-, aktie- och råvaru-
swappar inte fullgör sina förpliktelser. Riskexpo-
neringen utgörs av kostnaden för att anskaffa ett 
likvärdigt kontrakt i marknaden. En sådan kost-
nad beräknas för varje kontrakt och betraktas 
som en motpartsrisk.

För att begränsa risker och exponeringar som 
uppkommer på grund av värdeförändring av  
derivat, ingår vi säkerhetsavtal med motparter i  
derivatkontrakten, så kallade CSA-avtal (Credit 
Support Annex). Dessa ger oss 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 fast-
ställd exponering eller om motpartens kreditvär-
dighet försämras. Sådana säkerheter ska utgöras 
av statspapper som ur kapitaltäckningssynpunkt 
har noll i riskvikt. Avsikten med säkerhetsavtal är 
att täcka fordringar och samtidigt utöka affärsut-
rymmet med motparterna.

För att bli godkänd som motpart i en derivat-
transaktion med Kommuninvest måste motpar-
ten inneha ett kreditbetyg om lägst stabil A-nivå 
från något av de internationellt erkända kredit-

värderingsinstituten. Motpartens kreditbetyg är 
avgörande för vad vi är beredda att acceptera när 
det gäller kontraktens löptid, struktur och tillåten 
riskexponering. 

Vi är vidare medlem i organisationen ISDA  
(International Swaps and Derivatives Association) 
och ställer som krav för att ingå avtal en rätt till 
förtidsinlösen om motpartens kreditbetyg försäm-
ras under en viss nivå. Omfattningen av våra  
åtaganden genom derivatkontrakt framgår av  
Not 3, sidan 4�. 

88 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 har Kommuninvest enbart ingått enklare 
valuta- och räntederivat, som alla har kort löptid.

Enligt riktlinjer från styrelsen ska Kommunin-
vest verka för att sprida derivatkontrakt mellan 
olika typer av motparter såväl som motparter i 
olika geografiska områden.

Leveransrisk kan också sägas vara en kredit- 
och motpartsrisk. Det är risken för att en mot-
part inte kan fullgöra en värdepappers- eller be-
talningstransaktion. Förutsättningen för att vi ska 
ingå en transaktion är därför att motparten först 
måste fullgöra sina förpliktelser, alternativt att 
vi använder ett tillvägagångssätt där båda parter 
måste ha fullgjort sina åtaganden samtidigt.

Löpande analys och uppföljning av motparter
En viktig del i arbetet med att minimera risker är 
att kontinuerligt följa utvecklingen av Kommun-
invests motparter. Vår kreditgrupp har till uppgift 
att behandla nya motparter och finansiella instru-
ment som används i Kommuninvests finansierings-
verksamhet, samt genomföra löpande uppföljning-
ar av dessa.

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 förpliktelser 
vid en förändrad marknadssituation. I kreditgrup-
pens arbete ingår även att föreslå borttagande eller 
införande av begränsningar av tidigare godkända 
motparter och finansiella instrument. Kreditgruppen 
ska minst en gång årligen redovisa utvecklingen av 
samtliga motparter för Kommuninvests styrelse.

R I S K H A N T E R I N G
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I utlåningsverksamheten analyseras varje kommun 
eller landsting före inträdet i föreningen. Medlem-
marnas utveckling analyseras därefter två gånger 
årligen utifrån en fastslagen modell. Som en del i 
analysprocessen fastställer styrelsen årligen utlå-
ningslimiter för medlemmarna. Utlåningslimiten 
är generell och fastställs med utgångspunkt från 
medlemmarnas koncernupplåning. Enskilda med-
lemmar kan, efter särskilda granskningar, ha för-
höjda utlåningslimiter. De förhöjda lånelimiter-
na motiveras normalt med att det finns tillgångar 
med så kallade övervärden.

Operativ risk
Arbetet med operativa risker är i första hand in-
riktat på vår interna miljö, som är den vi i första 
hand kan påverka. Ett exempel på operativ risk-
typ 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 – en enskild person får aldrig 

ensam handlägga en transaktion genom hela be-
handlingskedjan. I ett affärsflöde är normalt minst 
tre personer från olika avdelningar delaktiga.

• Rätt verktyg – i form av riktlinjer, standardisera-
de processer, rapporteringsrutiner och policies.

• Rätt kompetens och erfarenhet – att varje med-
arbetare är väl förberedd med de senaste kun-
skaperna och teknikerna. Rätt kompetens gör 
att risker kan beräknas och hanteras så att opla-
nerade risker inte uppstår. Att säkerställa hög 
medarbetarkompetens med ständig utbildning  
är ett viktigt redskap i det arbetet.

• Respekt för kompetensen – den interna kontrol-
len förutsätter att varje medarbetare känner och 
tar ansvar för de risker som finns inom den per-
sonens specifika arbetsområde, samt att varje 
kompetens och kompetensområde respekteras.

Under 2007 fastställde styrelsen enligt Finansin-
spektionens riktlinjer en modell för Intern Kapi-
talutvärdering.  I den interna kapitalutvärdering-
en uppskattas de ekonomiska konsekvenserna av 
Kommuninvests samlade risker.

 
Riskorganisation och ansvar
Kommuninvest är organiserat med tillförlitliga 

regler och processer för en systematisk och trygg 
riskhantering. Styrelsen har det övergripande an-
svaret för riskexponering och hantering av risker 
samt beslutar om koncernens övergripande risk-
policy och instruktioner för finansverksamheten.  
I dessa anges hur hanteringen avseende marknads-
risker, likviditetsrisker, kreditrelaterade motparts-
risker och operativa risker ska ske.

Styrelsen beslutar om övergripande mål för  
kapitaltäckning, likviditetsreserver samt inriktning 
och limiter för Kommuninvests exponering för 
kreditrelaterade motpartsrisker och marknadsris-
ker. 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 över-
gripande och samordnande ansvaret för bolagets 
samlade risker (riskkontroll) och rapporterar till 
VD och styrelse. Risk- och analysfunktionen an-
svarar för att kontrollera och genomföra löpande 
uppföljning och analys av marknads-, likviditets- 
och kredit- eller motpartsrisker. Rapportering sker 
dagligen till VD och månatligen till styrelsen.  
Risker kontrolleras främst genom frekvent upp-
följning av riskexponeringar genom jämförelse 
med de uppsatta limiterna.

R I S K H A N T E R I N G
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Allmänt om verksamheten
Kommuninvest i Sverige AB är ett helägt dotterbo-
lag till Kommuninvest ekonomisk förening. Syftet 
med verksamheten är att erbjuda långfristigt goda 
villkor 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. 
Kommuninvest i Sverige AB är ett kreditmark-
nadsbolag, vilket innebär att man står under  
Finansinspektionens tillsyn. 

Utöver utlåning erbjuder Kommuninvest i  
Sverige AB en rådgivnings- och utbildningsverk-
samhet till medlemmarna och deras bolag. Där-
utöver fungerar Kommuninvest i Sverige AB även 
som en intresseorganisation för kommunsektorn 
i frågor som avser de allmänna förutsättningarna 
för sektorns finansiering. Verksamheten växer  
och under 2007 anslöt sig 21 nya kommuner till  
föreningen vilket innebär att det totala antalet  
föreningsmedlemmar vid årsskiftet uppgick till 
210 (189).

Förutsättningen för att kunna erbjuda goda 
villkor i utlåningen till föreningsmedlemmarna 
är att Kommuninvest i Sverige AB i sin tur lyckas 
uppnå konkurrenskraftiga villkor i den egna  
finansieringen på kapitalmarknaden i Sverige och 
utlandet.

Byte av redovisningsprinciper
Kommuninvests årsredovisning är upprättad en-
ligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och vär-
depappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning 
i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 
2006:16). Detta innebär att samtliga av EU god-
kända  IFRS och uttalanden följs så långt detta är 
möjligt, inom ramen för ÅRKL och med de tillägg 
och undantag och anges i FFFS 2006:16, sk lagbe-
gränsad IFRS.

För Kommuninvests del innebär den väsentli-
gaste skillnaden att största delen av företagets  
finansiella instrument redovisas till verkligt värde 
och att orealiserade marknadsvärdesförändring-
ar redovisas i resultaträkningen alternativt direkt 
mot eget kapital. Byte av redovisningsprinciper 

innebär att den ingående balansen per 2007-01-01 
har räknats om enligt nya principer. För mer informa-
tion om nya redovisningsprinciper och påverkan på 
företagets ingående balans, se not 2 och 26.

De jämförelsetal som redovisas för noter och  
resultaträkningen är enligt tidigare tillämpade  
redovisningsprinciper. För balansräkningen redovisas 
både öppningsbalansen samt balansräkningen enligt 
tidigare tillämpade redovisningprinciper.

Nya redovisningsstandarder har haft effekt på  
kapitalbasen och på de exponeringsbelopp som ligger 
till grund för kapitalkraven.
 
Resultat
Resultat före skatt uppgår till 31,2 (25,9) mkr.  
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår 
till 24,1 (17,9) mkr.

Räntenettot minskade till 79,6 (100,2) mkr.  
Räntenettot har påverkats negativt av den kreditoro 
som har varit under hösten vilket har resulterat  
i minskade marginaler mellan upp- och utlåning  
respektive placeringar.

Återköp av emitterade värdepapper har bidragit 
positivt till resultatet med 28,5 (14,9) mkr vilket  
redovisas under nettoresultat av finansiella transak-
tioner.

Orealiserade marknadsvärdesförändringar  
uppgick till 19,4 mkr varav 7,8 mkr redovisas i resul-
taträkningen under nettoresultat av finansiella trans-
aktioner samt 11,6 mkr redovisas direkt mot eget  
kapital under fond för verkligt värde.

Kostnaderna ökade marginellt och uppgick till 
80,6 (80,3) mkr.

Kreditförluster
Kreditförlusterna uppgick till 0 (0) mkr. Kommunin-
vest har hitills aldrig haft en kreditförlust i sin verk-
samhet.

Finansiell ställning
Balansomslutningen ökade till 109,9 (101,2) mdkr, 
en förändring om 9 %.

Utlåningen uppgick vid årets slut till 77,9 (67,3) 
mdkr. I nominella termer uppgick utlåningen till 77,8 
(66,8) mdkr vilket innebär en ökning i utlåning med 
17 %.

Placeringsverksamheten uppgick till 25,9 (30,6) 
mdkr. Den utgörs huvudsakligen av räntebärande 

Förvaltningsberättelse



K O M M U N I N V E S T  I  S V E R I G E  A B  •  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 0 7

32 F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

värdepapper som i avvaktan på utlåning säkrats mot 
ränte- och valutaförändringar. Kommuninvests place-
ringsverksamhet omfattar placeringar i värdepapper 
med hög kreditvärdighet varav 51 procent är place-
ringar i nollriskviktade stater eller finansiella institut 
som har garantier av dessa stater.

Upplåningen uppgick vid årets slut till 98,2 (91,8) 
mdkr. Under upplåningen redovisades tidigare derivat 
och uppskjuten säkringsredovisning tillämpades.  
Derivat redovisas nu i balansräkningen under egen 
rad. Derivat med positivt respektive negativt mark-
nadsvärde uppgick till 5,9 (4,5) mdkr respektive  
11,3 (10,3) mdkr. 

Upplupna ränteintäkter och upplupna räntekost-
nader redovisades under tidigare perioder som upp-
lupna intäkter och upplupna kostnader. I och med 
införande av nya redovisningsregler redovisas dessa 
under sin respektive balanspost.

Vid utgången av 2007 uppgick det egna kapita-
let till 372,4 (265,6) mkr. Förutom årets vinst har det 
egna kapitalet påverkats av justering av den ingående 
balansen med 33,5 mkr hänförande till nya redovis-
ningsregler, se Not 26.

Det egna kapitalet är även påverkat av tillgångar 
som klassificeras som finansiella tillgångar som kan 
säljas där orealiserade förändringar i marknadsvärden 
redovisas direkt mot eget kapital.

Aktiekapitalet har ökat genom nyemission genom 
det bemyndigande som årsstämman givit styrelsen. 
Under året har nyemission gjorts om 45,8 (3,1) mkr.  
Syftet är att stärka bolagets ekonomiska bas genom 
att överföra insatser från nya medlemmar i föreningen. 
Sådana överföringar har gjorts regelbundet i takt med 
stigande medlemsantal. Aktiekapitalet uppgår till 
198,9 mkr fördelat på 1 989 000 aktier.

Rating
Av stor vikt för Kommuninvest i Sverige AB:s möjlig-
heter till goda finansieringsvillkor är höga kreditbetyg 
hos de internationella ratinginstituten. Kommunin-
vest 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.

Händelser av väsentlig betydelse som  
inträffat under räkenskapsåret
Den finansiella oron på kapitalmarknaden, främst 

förorsakad av problemtyngda amerikanska bolån 
med en efterföljande likviditetsbrist i den internatio-
nella banksektorn, har resulterat i kraftiga rörelser  
i de korta marknadsräntorna. Rörelserna i marknads-
räntorna har i sin tur påverkat Kommuninvests verk-
samhet.

Kommuninvest verkar på en utlåningsmarknad 
som i den rådande räntemiljön visat fortsatt stark  
efterfrågan på rörliga räntor. Kommuninvest har  
arbetat med en omläggning av sin finansieringsstrategi 
för att varaktigt kunna erbjuda goda villkor på efter-
frågade produkter. 

Kommuninvest har ingen exponering mot ameri-
kanska bolånemarknaden, inte heller några positioner 
i CDOs, Collateraised Debt Obligations,  
eller ABS, Asset Backed Securities.

Finansiella instrument och riskhantering
Den grundläggande principen är att villkoren för 
upp- och utlåning ur ett riskperspektiv skall vara lik-
värdiga. Det betyder inte att vare sig transaktionerna 
eller verksamheten är helt riskfria, men att Kommun-
invest 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  

förändringar i främst räntor och valutakurser.
• Likviditetsrisk- risken för väsentligt högre kostna-

der 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 motparterna inte uppfyller sina  
åtaganden inom avtalad tid. 

• Operativ risk- risken för oväntade ekonomiska el-
ler förtroendemässiga förluster till följd av interna 
orsaker, till exempel datafel, eller händelser i om-
världen, till exempel brottslighet.

I syfte att begränsa marknadsrisker som uppstår när 
upp och utlåningens avtalsmässiga villkor inte över-
ensstämmer används riskhanteringsinstrument i form 
av derivatkontrakt. 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 88 % fördelade på motparter som har AA-nivå i 
kreditbetyg eller bättre. För övriga kontrakt, 12 %, 
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har Kommuninvest enbart ingått enklare valuta- och 
räntederivat, som alla har kort löptid.

Kommuninvests styrelse har det övergripande  
ansvaret för bolagets riskexponering och hantering  
av riskerna, se Not 3.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
De kraftiga rörelserna i de korta marknadsräntorna 
som är en följd av den finansiella oron på kapital-
marknaden kan komma att fortsätta påverka Kom-
muninvest om de inte stabiliseras. Kommuninvest  
arbetar som nämnts ovan, med en omläggning av  
finansieringsstrategin för att minska denna påverkan. 

Medarbetare och miljö
Antalet medarbetare minskade under året med en 
person och uppgick vid årsskifter 2007 till 37.

Kommuninvest bedriver ingen verksamhet som  
är tillståndspliktig enligt miljöbalken. 

Utsikter för 2008
Intresset för Kommuninvests verksamhetsidé är  
växande. Bedömningen är att föreningen förväntas få 

flera nya medlemmar under 2008. Eftersom ökat med-
lemsantal hittills alltid har medfört att nettoutlåning-
en ökat, om än med viss eftersläpning, förväntas utlå-
ningen öka även 2008. I ett kortsiktigt perspektiv är 
det dock svårt att avgöra hur stor påverkan blir på ut-
låningsverksamheten då även andra faktorer som ex-
empelvis nivån på sektorns nyinvesteringar spelar in.

Sammantaget säkerställer medlemstillväxten en av 
de viktigaste grundförutsättningarna för en komman-
de utlåningstillväxt under kommande år.

Koncernbidrag
Kommuninvest lämnar ett koncernbidrag på 11,4 mkr 
till Kommuninvest ekonomisk förening. Bidraget gör 
det möjligt för föreningen att för sjunde året i rad ge-
nomföra en insatsemission till medlemmarna. Om 
föreningsstämman bifaller föreningsstyrelsens förslag, 
motsvarar emissionen 4.0 procent av andelskapitalet. 
Styrelsen för Kommuninvest i Sverige AB avser samti-
digt att föreslå en nyemission av aktier till ägarfören-
ingen. Nyemissionens storlek motsvarar beloppsmäs-
sigt det tänkta insatsemissionsbeloppet i föreningen.

F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Vinstdisposition 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår  

 

att årets vinst om 24 126 376 kr jämte balanserad vinst  

om 137 353 108 kr och fond för verkligt värde om - 5 428 612 tillsammans 156 050 873 kr, av  

bolagstämman disponeras på följande sätt: 

 

Balanseras i ny räkning  156 050 873
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tkr	 	 	 not	 2007	 2006

Ränteintäkter    3 792 707 3 216 430

Räntekostnader    -3 713 097 -3 116 216

Räntenetto	 	 	 4	 79	610	 100	214

Provisionskostnader   5 -3 126 -4 080

Nettoresultat av finansiella transaktioner   6 34 181 12 632

Övriga rörelseintäkter    600 1 042

summa	RöRelseintäkteR	 	 	 	 111	265	 109	808

Allmänna administrationskostnader   7 -75 868 -74 535

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar   16 -1 602 -2 084

Övriga rörelsekostnader   8 -3 093 -3 686

summa	kostnadeR	 	 	 	 -80	563	 -80	305

 

RöRelseResultat	 	 	 	 30	702	 29	503

Bokslutsdispositioner   9 544 -3 595

Resultat	föRe	skatteR	 	 	 	 31	246	 25	908

Skatt på årets resultat   10 -7 120 -8 026

ÅRets	Resultat	 	 	 	 24	126	 17	882

Resultaträkning
1 januari - 31 december
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tkr	 	 not	 2007	 2006	*	 2006

tillgÅngaR	 	 	

Kassa    5 1 1

Belåningsbara statsskuldförbindelser   11 5 598 771 6 346 377 6 349 315

Utlåning till kreditinstitut  3 2 513 814 2 703 322 2 680 563

Utlåning   3, 12 77 937 698 67 343 684 66 811 917

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  13 17 748 327 21 595 755 21 567 302

Aktier och andelar  14 146 – 0

Aktier i intresseföretag  15 504 504 504

Derivat   3 5 863 772 4 483 368 0

Materiella tillgångar, inventarier  16 3 184 3 356 3 356

Övriga tillgångar  17 249 051 60 115 3 067 005

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  18 2 284 1 702 694 089

summa	tillgÅngaR	 	 	 109	917	556	 102	538	224	 101	174	052

   

skuldeR,	aVsättningaR	och	eget	kapital	 	 	

Skulder till kreditinstitut  3 4 627 355 3 618 393 3 618 393

Emitterade värdepapper  3 93 561 362 88 212 409 93 388 186

Derivat   3 11 275 184 10 260 487 0

Övriga skulder  19 32 223 98 728 3 105 578

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20 8 294 8 031 755 206

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  21 182 – 0

summa	skulder	och	avsättningar	 	 	 109	504	600	 102	198	048	 100	867	363

   

obeskattade	reserver	 	 22	 40	533	 41	077	 41	077

eget	kapital	 	 	 372	423	 299	099	 265	612

Bundet	eget	kapital		 	

    Aktiekapital (1 989 000 st aktier och kvotvärde 100 kr)   198 900 153 100 153 100

    Reservfond   17 473 17 473 17 473

fritt	eget	kapital	 	

    Fond för verkligt värde   -5 429 -17 071 0

    Balanserad vinst eller förlust   137 353 127 715 77 157

    Årets resultat   24 126 17 882 17 882

summa	eget	kapital	 	 	 372	423	 299	099	 265	612

 

summa	skuldeR,	aVsättningaR	och	eget	kapital	 	 	 109	917	556	 102	538	224	 101	174	052

     

poster	inom	linjen	 	 	

Övriga ställda säkerheter  23 146  Inga

Ansvarsförbindelser   Inga  Inga

   

Åtaganden	 	 	

   - avtalade ej utbetalda krediter   513 680  1 185 428

* Omräknad enligt nya redovisningsprinciper, se not 2 och 26.

Balansräkning
Per den 31 december
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eget	kapital,	tkr

Nedanstående tabeller visar förändringar i eget kapital inklusive de effekter som har haft effekt vid

byte av redovisningsprincip.

2007      

      totalt	eget	

	 	Bundet	eget	kapital	 	 	fritt	eget	kapital	 	 kapital

	 	 	 	 	 	

	 aktie-	 Reserv-	 fond	för		 Balanserad	 Årets

	 kapital	 fond	 verkligt		 vinst	eller	 resultat

  	 värde		 förlust	

     

Ingående eget kapital 2007-01-01 153 100 17 473 0 77 157 17 882 265 612

Justering för ändrad 

redovisningsprincip, not 26 0 0 -17 071 50 558 0 33 487

Justerat	eget	kapital	2007-01-01	 153	100	 17	473	 -17	071	 127	715	 17	882	 299	099

       

 

Finansiella tillgångar som kan säljas:        

Omvärderingar redovisade 

direkt mot eget kapital 0 0 9 314 0 0 9 314

Redovisad i resultaträkningen

vid avyttring 0 0 2 328 0 0 2 328

Nyemission 45 800 0 0 0 0 45 800

Vinstdisposition enligt beslut  

av bolagsstämma      

Disposition av föregående

års resultat 0 0 0 17 882 -17 882 0

Koncernbidrag 0 0 0 -11 450 0 -11 450

Skatteeffekt på koncernbidrag 0 0 0 3 206 0 3 206

Årets resultat 0 0 0 0 24 126 24 126

utgående	eget	kapital	2007-12-31	 198	900	 17	473	 -5	429	 137	353	 24	126	 372	423

      

2006      

      totalt	eget	

	 	Bundet	eget	kapital	 	 	fritt	eget	kapital	 	 kapital

	 aktie-	 Reserv-	 fond	för		 Balanserad	 Årets

	 kapital	 fond	 verkligt		 vinst	eller	 resultat

	 	 	 värde		 förlust 

tkr 

Ingående eget kapital 2006-01-01 150 000 14 315 0 85 139 0 249 454

Nyemission 3 100 0 0 0 0 3 100

Vinstdisposition enligt 

beslut av bolagsstämma      

Avsättning till reservfond 0 3 158 0 -3 158 0 0

Koncernbidrag 0 0 0 -6 700 0 -6 700

Skatteeffekt på koncernbidrag 0 0 0 1 876 0 1 876

Årets resultat 0 0 0 0 17 882 17 882

utgående	eget	kapital	2006-12-31	 153	100	 17	473	 0	 77	157	 17	882	 265	612
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tkr		 	 	 	 2007-12-31	 2006-12-31

Likvida medel vid periodens början	 	 	 	 139	753	 302	751

den	löpande	verksamheten  

Rörelseresultat     30 702 29 503

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet not 1    -3 956 7 408

Betald inkomstskatt     -15 264 -13 443

kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	före	förändringar	

av	den	löpande	verksamhetens	tillgångar	och	skulder    11	482	 23	468

Förändring av räntebärande värdepapper    4 591 863 984 896

Förändring av utlåning    -11 652 793 -10 073 666

Förändring av övriga tillgångar    -2 349 927 -1 095 264

Förändring av övriga skulder    7 459 011 1 163 187

kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten		 	 	 	 -1	940	364	 -8	997	379

  

investeringsverksamheten  

Försäljning/utrangering av materiella tillgångar    163 73

Förvärv av materiella tillgångar    -1 593 -2 362

kassaflöde	från	investeringsverksamheten	 	 	 	 -1	430	 -2	289

  

finansieringsverksamheten	 	

Förändring av emitterade värdepapper    787 052 8 644 563

Förändring av skulder till kreditinstitut    978 213 193 831

Nyemission    45 800 3 100

Lämnat koncernbidrag    -8 244 -4 824

kassaflöde	från	finansieringsverksamheten	 	 	 	 1	802	821	 8	836	670

  

Årets	kassaflöde	 	 	 	 -138	973	 -162	998

likvida	medel	vid	årets	slut	not	2	 	 	 	 780	 139	753

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.    

  

not	1.	Justeringar	för	poster	som	ej	ingår	i	kassaflödet.	 	

Avskrivningar    1 602 2 084

Förändring av upplupet anskaffningsvärde    2 483 3 022

Kursdifferenser från förändring av finansiella anläggningstillgångar    -286 2 302

Orealiserade marknadsvärden    -7 755 0

summa	 	 	 	 -3	956	 7	408

not	2.	posten	i	sin	helhet	består	av	kassa-	och	banktillgodohavanden.

Kassaflödesanalys
1 januari - 31 december
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Noter
Alla belopp anges i tusentals svenska kronor i den mån inte annat uttryckligen anges.

1 Uppgifter om Kommuninvest i Sverige AB
Årsredovisningen avges per 31 december 2007  
och avser Kommuninvest i Sverige AB (publ).  
Organisationsnummer 556281-4409

De nedan angivna redovisningsprinciperna har även tilläm-
pats vid upprättandet av öppningsbalanserna per den 1 januari 
2007 som förklarar övergången från tidigare tillämpade redo-
visningsprinciper.

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 
27 februari 2008. Resultat- och balansräkningen blir föremål 
för fastställelse på årsstämman den 3 april 2008.

2 Redovisningsprinciper
överensstämmelse	med	normgivning	och	lag
Kommuninvests årsredovisning är upprättad enligt Lag om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) 
samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 
2006:16).

Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och ut-
talanden följs så långt detta är möjligt, inom ramen för ÅRKL 
och med de tillägg och undantag som anges i FFFS 2006:16.

Denna årsredovisning innehåller de första fullständiga  
finansiella rapporterna upprättade i enlighet med s.k. lagbe-
gränsad IFRS. I Not 26 finns en sammanställning med för-
klaringar hur övergången till lagbegränsad IFRS har påverkat 
Kommuninvests ställning.

ändrade	redovisningsprinciper
De förändrade redovisningsprinciperna enligt FFFS 2006:16 
innebär att IAS 39, Finansiella instrument: Redovisning och 
värdering, skall tillämpas så långt det är möjligt inom ramen 
för ÅRKL. 

I enlighet med FFFS 2006:16 behöver inte IAS 39 tillämpas 
på jämförelsesiffror för 2006 utan framåtriktat från 1 januari 
2007. Tillämpningen av nya redovisningsprinciper har innebu-
rit en påverkan på eget kapital med 33,5 mkr per den 1 januari 
2007 och beskrivs närmare i Not 26.

funktionell	valuta	och	rapporteringsvaluta
Företagets funktionella valuta är svenska kronor och de finan-
siella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga  
belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste  
tusental.

nya	ifRs	och	tolkningar	som	ännu	
inte	börjat	tillämpas
Ett antal nya standarder, ändringar i standarder samt tolk-
ningsuttalanden träder ikraft först fr.o.m. räkenskapsåret 2008 
och har inte tillämpats vid upprättandet av dessa finansiella 
rapporter. Kommuninvests bedömning är att inte någon av  
dessa nya standarder, ändringar i standarder samt tolkningsut-

talanden kommer att få någon väsentlig påverkan på resultat 
eller ställning när de nya reglerna börjar tillämpas.

intresseföretag
Andelar i intresseföretag redovisas enligt  
anskaffningsvärdemetoden.
 
transaktioner	i	utländsk	valuta
Kommuninvests funktionella valuta är svenska kronor. Trans-
aktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella  
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsda-
gen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas 
om till den funktionella valutan till den valutakurs som förelig-
ger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid  
omräkningarna redovisas i resultaträkningen.

Ränteintäkter	och	räntekostnader
Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultat-
räkningen består av:
• Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderats 

till upplupet anskaffningsvärde. 
• Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som 

tillgängliga för försäljning.
• Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som  

finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resul-
taträkningen.

• Räntor på derivat. 
• Räntor på upplåning där säkringsredovisning tillämpats.

provisionskostnader
Här redovisas kostnader för mottagna tjänster såsom depåav-
gifter, betalningsförmedlingsprovisioner och värdepapperspro-
visioner.

nettoresultat	av	finansiella	transaktioner
Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de 
realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått 
med anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av  
finansiella transaktioner består av:
• Orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar 

och skulder som identifierats till verkligt värde via resultat-
räkningen 

• Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post 
med avseende på säkrad risk i säkring av verkligt värde

• Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar 
och skulder

• Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan  
säljas

• Valutakursförändringar

Värderingsgrunder	vid	upprättande	av	
företagets	finansiella	rapporter	
Tillgångar och skulder är redovisade med utgångspunkt i an-
skaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovi-
sade till upplupet anskaffningsvärde, förutom de finansiella till-
gångar som värderas till verkligt värde, se nedan.
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finansiella	instrument
Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med 
reglerna i FFFS 2006:16. Finansiella instrument som redovisas 
i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan utlåning, ränte-
bärande värdepapper, derivat samt övriga finansiella tillgångar. 
Bland skulder och eget kapital återfinns emitterade värdepap-
per, derivat samt övriga finansiella skulder.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräk-
ningen när Kommuninvest blir part enligt instrumentets avtals-
mässiga villkor. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när  
rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar 
kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell 
tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när 
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat  sätt utsläcks.  
Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. 

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och  
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när 
det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det fö-
religger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att 
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Förvärv och avyttring av finansiella instrument redovisas 
på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att 
förvärva eller avyttra instrumentet.

Klassificering och värdering  
Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen 
delvis utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades, men också 
utifrån de valmöjligheter som finns i FFFS 2006:16. Klassifice-
ringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter  
första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.

finansiella	tillgångar	värderade	till	
verkligt	värde	via	resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper: dels finansiella 
tillgångar som utgör innehav för handelsändamål, dels andra 
finansiella tillgångar som Kommuninvest vid första redovis-
ningstillfället identifierat som sådana. 

Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande 
till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultat-
räkningen.

I den första undergruppen ingår derivat med positivt verk-
ligt värde som innehas för ekonomisk säkring men ej ingår  
i säkringsredovisning. I den andra undergruppen ingår Kom-
muninvests utlåning.

Anledningen till att Kommuninvest har identifierat utlå-
ningen till denna kategori är att åtgärda en bristande överens-
stämmelse med avseende på värdering och redovisning som  
annars skulle uppstå. 

Kommuninvests grundläggande princip är att villkoren för 
upp- och utlåning ur ett riskperspektiv skall vara likvärdiga. 
För att begränsa marknadsrisker som uppstår när upp- och  
utlåningens avtalsmässiga villkor inte överensstämmer används 

riskhanteringsinstrument i form av derivatkontrakt. Det skulle 
leda till en bristande överenstämmelse i redovisningen om deri-
vaten värderas till verkligt värde men inte utlåningen, som om 
den inte identifierats till denna kategori värderats till upplupet 
anskaffningsvärde.

övriga	finansiella	tillgångar
Övriga finansiella tillgångar, t.ex. kundfordringar,  är tillgång-
ar som har fastställda eller fastställbara betalningar. Dessa till-
gångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Övriga finan-
siella tillgångar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, 
d.v.s. efter avdrag för osäkra fordringar.

finansiella	tillgångar	som	kan	säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiel-
la tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller 
finansiella tillgångar som företaget initialt valt att klassificera  
i denna kategori. För Kommuninvest innebär det företagets 
placeringar i räntebärande värdepapper. Tillgångar i denna  
kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeföränd-
ringar redovisade mot eget kapital i fond för verkligt värde. 
Värdeförändringar som beror på nedskrivningar, eller på valu-
takursdifferenser redovisas i resultaträkningen. Vidare redovi-
sas räntan i resultaträkningen.

Den löpande värderingen till verkligt värde som redovisas 
i fond för verkligt värde görs till dess att instrumentet förfaller 
eller avyttras. Vid avyttring av tillgången redovisas ackumule-
rad vinst/förlust, som tidigare redovisats i eget kapital, i resul-
taträkningen.

finansiella	skulder	värderade	till	
verkligt	värde	via	resultaträkningen
Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till 
verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträk-
ningen.

Här ingår derivat med negativt verkligt värde som innehas 
för ekonomisk säkring men ej ingår i säkringsredovisning.

övriga	finansiella	skulder
Kommuninvests upplåning samt övriga finansiella skulder, t.ex. 
leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas 
till upplupet anskaffningsvärde.

Derivat och säkringsredovisning
Kommuninvests upplåning redovisas som nämns ovan initi-
alt till upplupet anskaffningsvärde. Detta p.g.a att årsredovis-
ningslagen ej tillåter värdering till verkligt värde av skulder  
om inte skulden eller del därav har säkrats mot ett finansiellt 
instrument.

För att uppnå en rättvisande bild av verksamheten tilläm-
par Kommuninvest, där möjligheten finns, säkringsredovisning 
av verkligt värde för de skulder som har säkrats med ett eller 
flera finansiella instrument. Detta innebär att skulden värde-
ras till verkligt värde via resultaträkningen med avseende på de 
komponenter som instrumentet säkrar. De skulder och delar av 
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skulder som ej ingår i en säkringsrelation redovisas till upplu-
pet anskaffningsvärde.
All eventuell ineffektivitet redovisas i resultaträkningen. Om 
en säkringsrelation inte uppfyller kraven på effektivitet avbryts 
säkringsrelationen och skulden redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde och den ackumulerade värdeförändringen på skul-
den periodiseras över återstående löptid.

 Kommuninvests säkringsrelationer har bedömts vara 
mycket effektiva.

De derivat som ingår i en säkringsrelation redovisas till 
verkligt värde via resultaträkningen.

kreditförluster	och	nedskrivningar	
på	finansiella	instrument
Vid varje rapporttillfälle utvärderar Kommuninvest om det 
finns objektiva belägg som tyder på att en finansiell tillgång  
eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning till följd av 
att en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat efter det 
att tillgången redovisas för första gången och att dessa förlust-
händelser har en inverkan på de uppskattade framtida kassa-
flödena från tillgången eller gruppen med tillgångar. Objektiva 
belägg utgörs dels av observerbara förhållanden som inträffat 
och som har en negativ inverkan på möjligheten att återvinna 
anskaffningsvärdet, dels av betydande eller utdragen minsk-
ning av det verkliga värdet för en investering i en finansiell  
placering klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas.

Kommuninvest har bedömt att några nedskrivningar inte 
bör göras per 2007-12-31.

materiella	tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i  
balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar kommer att komma Kommuninvest till del och  
anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt. 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång 
tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring  
eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från  
användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst  
eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av 
en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och 
tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försälj-
ningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelse-
intäkt/kostnad.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjan-
deperiod.
Beräknade nyttjandeperioder; 
–   inventarier  5 år

ersättningar	till	anställda
Ersättningar efter avslutad anställning

pensionering	genom	försäkring
Kommuninvests pensionsplaner för kollektivavtalade tjänste-
pensioner är tryggade genom försäkringsavtal med SPP. Enligt 
IAS 19 är en avgiftsbestämd plan en plan för ersättningar efter  
avslutad anställning enligt vilka företaget betalar fastställda  
avgifter till en separat juridisk enhet och inte har någon rättslig 
eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om  
den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att  
betala alla ersättningar till anställda som hänför sig till anställ-
das tjänstgöring under innevarande period och tidigare. 

En förmånsbestämd pensionsplan definieras som annan 
plan för ersättningar efter avslutad anställning än avgiftsbe-
stämd plan. Pensionsplanen för Kommuninvests anställda  
har bedömts vara en förmånsbestämd plan som omfattar flera  
arbetsgivare. Kommuninvest har dock gjort bedömningen att 
URA 45 Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare är till-
lämplig även för Kommuninvests pensionsplan hos SPP. Kom-
muninvest saknar tillräcklig information för att möjliggöra en 
redovisning i enlighet med IAS 19, och redovisar därför dessa 
pensionsplaner som avgiftsbestämda. Kommuninvests förplik-
telser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas 
som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas  
genom att de anställda utfört tjänster åt Kommuninvest under 
en period. Premier betalas till SPP baserat på aktuell lön.

Kommuninvest har utöver de kollektivavtalade tjänstepen-
sionerna också i särskilt avtal gjort en pensionsutfästelse till 
VD. Pensionsutfästelsen är placerad i en kapitalförsäkring, som 
redovisas under aktier och andelar. Den är även pantsatt för 
pensionutfästelsen. På skuldsidan redovisas pensionsutfästelsen 
som en avsättning.

Årets kostnader för dessa försäkringspremier framgår av 
Not 7.

 
allmänna	administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostna-
der, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgi-
varavgifter och andra sociala avgifter. Här redovisas också 
lokalkostnader, utbildnings-, IT, telekommunikations-,  
rese- och representationskostnader.

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplös-
ningar av obeskattade reserver.

skatter
Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt och skatt 
avseende tidigare år.

3 Finansiella risker
Kommuninvest är exponerad mot marknadsrisker, likviditets-



41

K O M M U N I N V E S T  I  S V E R I G E  A B  •  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 0 7

N O T E R

risker, kredit- eller motpartsrisker och operativa risker. Kom-
muninvest är organiserat med tillförlitliga regler och processer 
för en systematisk och trygg riskhantering. 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för riskexponering 
och hantering av risker samt beslutar om bolagets övergripan-
de riskpolicy och instruktioner för finansverksamheten. Styrel-
sen beslutar om övergripande mål för kapitaltäckning, likvi-
ditetsreserver samt inriktning och limiter för Kommuninvests 
exponering för kreditrelaterade 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. 

Risker kontrolleras främst genom frekvent uppföljning av 
riskexponeringar genom jämförelse med de uppsatta limiterna. 
Risk- och analysfunktionen ansvarar för att kontrollera och  
genomföra löpande uppföljning och analys av marknads-,  
likviditets- samt kredit- och motpartsrisker. Rapportering sker 
dagligen till VD och månatligen till styrelsen.

kredit	och	motpartsrisk
Motpartsrisker kan hållas på en låg nivå genom placeringar 
hos motparter med hög kreditvärdighet och med krav på ställ-
da säkerheter. Kredit- eller motpartsrisk kan indelas i tre kate-
gorier:

Risker vid utlåning
Utlåning sker endast till medlemmarna i vår ägarförening 
(Kommuninvest ekonomisk förening) och deras majoritetsäg-
da företag. Alla medlemmar ställer ut en solidarisk borgen för 
Kommuninvests åtaganden. För de majoritetsägda företagen 
finns alltid en garanti från medlemskommunen ifråga. Däri-
genom försäkras att medlemskommuner och landsting står 
bakom all utlåning som sker från Kommuninvest. Kommun-
sektorn har, ur kapitaltäckningssynpunkt, en riskviktning om  
0 procent.

Risker vid placering av ännu inte utlånat kapital
Risken utgörs av förlust såväl som värdeförändring av det pla-
cerade kapitalet. Dessa risker begränsas av att placering endast 
sker hos motparter med hög kreditvärdighet. Som hög kredit-
värdighet räknas lägst stabil A-nivå från något av de interna-
tionellt erkända kreditvärderingsinstituten. En betydande del 
av det placerade kapitalet finns hos europeiska stater och stat-
ligt garanterade finansiella institutioner, motparter som vanligt-
vis innehar högsta kreditbetyg. Riskerna begränsas även genom 

att placeringarna får ha en löptid om maximalt 5,5 år. Enligt 
riktlinjer från styrelsen ska Kommuninvest även verka för att 
sprida placeringar i värdepapper mellan olika typer av motpar-
ter såväl som motparter i olika geografiska områden. Motparter 
får endast ha en riskviktning om antingen 0 eller 20 procent. 

Risker vid värdeförändring av derivatkontrakt
I syfte att begränsa marknadsrisker som uppstår när upplå-
ningens och utlåningens avtalsmässiga villkor inte överens-
stämmer, används riskhanteringsinstrument i form av derivat-
kontrakt.

För att bli godkänd som motpart i en derivattransaktion 
med Kommuninvest måste motparten inneha ett kreditbetyg 
om lägst stabil A-nivå från något av de internationellt erkända 
kreditvärderingsinstituten. Motpartens kreditbetyg är avgöran-
de för vad vi är beredda att acceptera när det gäller kontrak-
tens löptid, struktur och tillåten riskexponering. 

Kommuninvest är vidare medlem i organisationen ISDA 
(International Swaps and Derivatives Association) och ställer 
som krav för att ingå avtal en rätt till förtidsinlösen om mot-
partens kreditbetyg försämras under en viss nivå.

Enligt riktlinjer från styrelsen ska Kommuninvest verka för 
att sprida derivatkontrakt mellan olika typer av motparter  
såväl som motparter i olika geografiska områden.

Risken är att förlust uppstår om motparten vid till exempel 
ränte-, valuta-, aktie- och råvaruswappar inte fullgör sina för-
pliktelser. Riskexponeringen utgörs av kostnaden för att  
anskaffa ett likvärdigt kontrakt i marknaden. En sådan kost-
nad beräknas för varje kontrakt och betraktas som en risk på 
motparten i kontraktet.

Leveransrisk kan också sägas vara en kredit- och motparts-
risk. Det är risken för att en motpart inte kan fullgöra en vär-
depappers- eller betalningstransaktion. Förutsättningen för att 
vi ska ingå en transaktion är därför att motparten först måste 
fullgöra sina förpliktelser, alternativt att vi använder ett tillvä-
gagångssätt där båda parter måste ha fullgjort sina åtaganden 
samtidigt.

En viktig del i arbetet med att minimera risker är att kon-
tinuerligt följa utvecklingen av Kommuninvests motparter. Vår 
kreditgrupp har till uppgift att behandla nya motparter och  
finansiella instrument som används i Kommuninvests finan-
sieringsverksamhet samt genomföra löpande uppföljningar av 
dessa.

Kommuninvests kreditriskexponering med avseende på 
motparter samt lånefordringar per kategori visas i tabellen på 
nästa sida. 72% av Kommuninvests kreditriskexponering är 
mot svenska kommuner och landsting, 23% av exponeringen 
är mot stater och andra emittenter av värdepapper samt 5 % 
av exponeringen är mot derivatmotparter.
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erhållna	säkerheter
För att begränsa risker och exponeringar som uppkommer på 
grund av värdeförändring av derivat, ingår vi säkerhetsavtal 
med motparter i derivatkontrakten, så kallade CSA-avtal  
(Credit Support Annex). Dessa ger oss en ensidig rätt att under 
 vissa förutsättningar kräva extra säkerheter. Det som avgör 
när och hur mycket extra säkerheter som ska ställas är om vär-
deförändringen av ingångna derivatkontrakt överstiger i avta-
let fastställd exponering eller om motpartens kreditvärdighet 
försämras. Sådana säkerheter ska utgöras av statspapper som 
ur kapitaltäckningssynpunkt har noll i riskvikt. Avsikten med 
säkerhetsavtal är att täcka fordringar och samtidigt utöka af-
färsutrymmet med motparterna. Per den 31 december 2007 
hade Kommuninvest säkerheter från motparter på motsvaran-
de 542 miljoner SEK.    

likviditetsrisk
Likviditetsrisk kan enklast beskrivas som brist på finansiering. 
För att kunna tillgodose utlåningsbehovet även under perioder 
då finansieringsmöjligheterna på kapitalmarknaderna är  
begränsade eller för kostsamma har styrelsen beslutat om en  
primär likviditetsreserv på lägst 4 % och högst 6 % av balans-
omslutningen. Dessutom finns placeringar i form av överlikvi-
ditet vilket ska täcka kapitalbehovet för de kommande  
12 månaderna. Placeringar med en återstående löptid om  
maximalt 1 år ska kunna täcka 6 månaders kapitalbehov.

Kommuninvests likviditetsexponering med avseende på 
återstående löptider på tillgångar och skulder framgår av tabel-
len nedan. Även den kassaflödesanalys, som finns intagen på 
annat ställe i årsredovisningen, belyser Kommuninvests likvidi-
tetssituation.

kreditriskexponering

      

	 	 total	kreditrisk-	 nedskrivning/		 Redovisat		 Värde	av		 total	kreditrisk-	

	 	 exponering	(före		 avsättning		 värde		 säkerheter		 exponering	efter

	 	 nedskrivning)	 	 	 avseende	poster		 avdrag	säkerheter

	 	 	 	 	 i	balansräkningen		 	

  

krediter	mot	säkerhet	av:      

Statlig och kommunal borgen  77 937 697 0 77 937 697 0 77 937 697

summa		 	 77	937	697	 	0	 	77	937	697	 	0	 	77	937	697	

      

Värdepapper     

Statspapper och andra 

offentliga organ      

 - AAA  3 402 843 0 3 402 843 0 3 402 843

 - AA  2 195 928 0 2 195 928 0 2 195 928

 - A  0 0 0 0 0

Andra emittenter      

 - AAA  4 791 567 0 4 791 567 0 4 791 567

 - AA  10 544 106 0 10 544 106 0 10 544 106

 - A  4 926 467 0 4 926 467 0 4 926 467

summa	 	 25	860	912	 0	 	25	860	912	 	0	 	25	860	912	

      

derivat      

 - AAA  814 383 0 814 383 0 814 383

 - AA  4 416 713 0 4 416 713 542 380 3 874 333

 - A  632 676 0 632 676 0 632 676

summa	 	 5	863	772	 	0	 	5	863	772	 	542	380	 	5	321	392	

    

Åtaganden	 	 	 	 	 	

Utställda lånelöften  3 107 975 0 3 107 975 0 3 107 975

summa	 	 	 	 	 	

total	kreditriskexponering	 	 112	770	356	 	0	 	112	770	356	 	542	380	 	112	227	976
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löptidsinformation

likviditetsexponering		 på	anfordran	 högst	3	mån	 längre	än	3	mån	 längre		än	1	år		 längre		än	5	år		 utan	löptid		 totalt		

	 	 	 men	högst	1	år	 men	högst	5	år	 	 	 redovisat	

Kontraktuellt återstående löptid (redovisat värde)	 	 	 	 	 	 värde

tillgångar     

Kassa  5      5

Belåningsbara 

statsskuldförbindelser m.m  4 569 469 531 423 497 879   5 598 771

Utlåning till kreditinstitut 2 513 814      2 513 814

Utlåning   14 248 936 8 044 804 38 895 046 16 748 912  77 937 698

Obligationer och andra  

räntebärande värdepapper  7 796 691 6 780 002 3 171 634   17 748 327

Derivat  250 460 1 614 458 2 939 848 1 059 006  5 863 772

Övriga tillgångsposter      255 169 255 169

summa	tillgångar	 2	513	819	 26	865	556	 16	970	687	 	45	504	407	 	17	807	918	 	255	169		 109	917	556

        

skulder     

Skulder till kreditinstitut  606 463 0 1 463 477 2 557 415  4 627 355

Derivat  265 626 1 920 246 6 170 057 2 919 255  11 275 184

Emitterade värdepapper  7 417 430 11 927 521 60 956 224 13 260 187  93 561 362

Övriga skuldposter och eget kapital      453 655 453 655

summa	skulder	och	eget	kapital	 0	 8	289	519	 	13	847	767		 68	589	758		 18	736	857		 453	655		 109	917	556

Oredovisade lånelöften 3 107 975      

total	skillnad	 2	513	819		 18	576	036		 3	122	920		 -23	085	351		 -928	938		 -198	486	 	0

marknadsrisk	
Den grundläggande principen för Kommuninvests riskhante-
ring är att villkoren för upplåning och utlåning ur ett riskper-
spektiv ska vara likvärdiga. Det betyder inte att vare sig trans-
aktionerna eller verksamheten är helt riskfri, men att vi inte 
ska exponera oss mot risker som vi inte kan kontrollera. Vida-
re är vi som en del av offentlig sektor även skyldiga att beak-
ta Kommunallagens förbud mot spekulativ och riskfylld verk-
samhet enligt 2 kap. 7 § Kommunallagen. De marknadsrisker 
Kommuninvest främst är exponerad mot är ränterisk och  
valutarisk.

Ränterisk
Ränterisk uppkommer när räntebindningstiden mellan placerat 
kapital och finansieringen av detsamma inte överensstämmer. 
På grund av verksamhetens omfattning är det inte alltid möj-
ligt att erhålla fullständig matchning mellan bolagets tillgångar 
(utlåning) och skulder (finansiering) för varje enskild position, 
utan ränterisken begränsas även på portföljnivå. Detta kan ske 
genom att två tillgångar, den ena med daglig räntebindning och 
den andra med 6 månaders räntebindning tillsammans matchar 
en skuld med 3 månaders räntebindning. Risken (exponering-
en) i portföljen får vid varje mättillfälle aldrig överstiga SEK 10 
miljoner vid en (1) procentenhets parallellförskjutning av  
avkastningskurvan.  

N O T E R
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Räntebindningstider,	Ränteexponering  

      

Räntebindningstider	 högst	3	mån	längre	än	3	mån		 längre	än	1	år		 längre	än	5	år		 längre	än	10	år		 utan	ränta		 total

för	tillgångar	och		 	 men	högst	1	år	 men	högst	5	år	 men	högst	10	år	 	 	

skulder	–	Ränteexponering

tillgångar        

Kassa  5      5

Belåningsbara 

statsskuldförbindelser  4 940 000 29 200 500 000    5 469 200

Utlåning till kreditinstitut 2   494 511      2 494 511

Utlåning  47 867 313 4 051 600 20 260 645 5 162 639 461 552  77 803 748

Obligationer och 

andra räntebärande

värdepapper 12 822 457 4 382 197 605 892    17 810 547

Derivat rec 106 867 349 12 217 477 60 021 290 9 209 990 7 286 655  195 602 760

Övriga tillgångar      255 169 255 169

summa	 174	991	636	 	20	680	474	 	81	387	827	 	14	372	628	 	7	748	207	 	255	169		 299	435	941

skulder     

Skulder till kreditinstitut 2 524 102 0 399 689 742 279 930 538  4 596 607

Emitterade värdepapper 8 691 094 12 145 158 60 065 772 8 521 684 6 356 117  95 779 825

Derivat pay 161 661 900 9 904 776 21 406 924 5 170 702 461 552  198 605 854

Övriga skulder      40 699 40 699

Eget kapital      412 956 412 956

summa	skulder	

och	eget	kapital	 172	877	096	 	22	049	934	 	81	872	384	 	14	434	665	 	7	748	207	 	453	655		 299	435	941

kumulativ	exponering	 2	114	539	 -1	369	460	 -484	557	 -62	037	 0	 -198	486	 0
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Valutarisk
Valutarisk uppstår då tillgångar och skulder i en specifik utländsk valuta i balansräkningen storleksmässigt inte överensstämmer. 
Valutarisk uppstår löpande av de räntenetton som genereras från avkastning på placeringar i utländska valutor samt av återköps-
vinster i utländska valutor. Vi begränsar denna risk genom att kontinuerligt växla sådan avkastning till svenska kronor.

tillgångar	och	skulder	

fördelat	på	väsentliga	valutor	 sek	 euR	 usd	 JpY	 dkk	 övriga		 Verkligt	värde	 summa	

(nom	belopp)	 	 	 	 	 	 valutor justering 

tillgångar

Kassa 5      5

Utlåning till kreditinstitut 4 1 218 199 1 292 632  768 4 2 207 2 513 814

Utlåning  78 464 710      -527 012 77 937 698

Räntebärande värdepapper 8 433 767 9 456 209 5 464 757    -7 636 23 347 098

Aktier och andelar 504      0 504

Derivat       5 863 772 5 863 772

Övriga tillgångar 108 594 5 45 548 145 475  0 254 666

summa	tillgångar	 87	007	583		 10	674	413	 	6	757	434	 	548	 	146	243	 	4	 5	331	332		 109	917	556

Skulder till kreditinstitut 493 822 1 488 602 584 555 1 884 229 145 913 -514 30 748 4 627 355

Emitterade värdepapper 24 122 750 10 774 772 24 423 663 8 311 192 11 323 399 21 633 070 -6 027 484 93 561 362

Derivat 62 003 081 -1 598 937 -17 252 786 -10 194 890 -11 323 399 -21 633 070 11 275 183 11 275 183

Övriga skulder inkl.  

eget kapital 399  969 709 59  35 0 52 885 453 656

summa	skulder	och	

eget	kapital	 87	019	621	 	10	665	147	 	6	755	491	 	532	 	145	947	 	-514		 5	331	332	 109	917	556

skillnad	tillgångar	och	skulder	 -12	038	 9	266	 1	943	 16	 295	 518	 0	 0

       

Effekt (f  skatt) av 10 %  ökning av valutakurs 

i SEK gentemot utländsk valuta  927  194  2  30  52

operativ	risk
Arbetet med operativa risker är i första hand inriktat på vår  
interna miljö, som är den vi 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 doku-
mentation. De operativa riskerna reduceras genom:

•  Dualitetsprincipen – en enskild person får aldrig ensam 
handlägga en transaktion genom hela behandlingskedjan.  
I ett affärsflöde är normalt minst tre personer från olika av-
delningar delaktiga.

•  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 förutsät-
ter att varje medarbetare känner och tar ansvar för de  
risker som finns inom den personens specifika arbetsområ-
de samt att varje kompetens och kompetensområde  
respekteras.

Under 2007 fastställde styrelsen enligt Finansinspektionens 
riktlinjer en modell för Intern Kapitalutvärdering. I den interna 
kapitalutvärderingen uppskattas ekonomiska konsekvenser av 
Kommuninvests samlade risker. 

N O T E R
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4 Räntenetto

Ränteintäkter	 2007	 2006

Utlåning till kreditinstitut 8 730 14 541

Utlåning  2 785 573 2 011 777

Räntebärande värdepapper  998 063 1 189 975

Övriga ränteintäkter 341 137

summa	 3	792	707	 	3	216	430

Varav: ränteintäkt från finansiella 

poster ej värderade till verkligt värde    9 071 0

Räntekostnader  

Skulder till kreditinstitut 2 306 6 200

Räntebärande värdepapper 3 710 020 3 108 726

Övriga räntekostnader 771 1 290

summa	 3	713	097		 3	116	216

Varav: räntekostnad från finansiella 

poster ej värderade till verkligt värde 5 561 0 

summa	räntenetto	 79	610		 100	214

5 Provisionskostnader   

	 2007	 2006

Betalningsförmedlingsprovisioner 311 350

Värdepappersprovisioner 2 802 3 730

Övriga provisioner 13 0

summa	 3	126	 4	080

6 Nettoresultat av finansiella transaktioner

	 2007	 2006

Resultat från återköp av 

egna obligationer 28 469 14 934

Räntebärande värdepapper -2 328 0

Orealiserade marknadsvärdesförändringar 7 755 0

Valutakursförändringar 285 -2 302

summa	 34	181		 12	632

nettovinst/nettoförlust	uppdelat	 Via	resultat-	 Via	eget

per	värderingskategori	 räkning	 	kapital

Finansiella tillgångar till verkligt 

värde via resultaträkningen 91 394 0

Finansiella tillgångar som kan säljas -2 328  11 642

Finansiella skulder till verkligt värde 

via resultaträkningen -499 114  0

Finansiella skulder till upplupet  

anskaffningsvärde  28 754  0

Förändring i verkligt värde på derivat  

som är säkringsinstrument i en säkring  

av verkligt värde 341 692  0

Förändring i verkligt värde på säkrad post  

med avseendepå den säkrade risk i  

säkringar av verkligt värde 73 783 0

summa		 34	181	 11	642

7 Allmänna administrationskostnader

Personalkostnader 2007 2006

-   löner och arvoden 21 505 19 233

-   pensionskostnader 3 395 3 188

-   socialförsäkringsavgifter 7 771 6 976

-   utbildningskostnader 1 572 2 279

-   övriga personalkostnader 2 234 1 269

summa	personalkostnader	 36	477		 32	945

övriga	allmänna	administrationskostnader	 2007	 2006	

-   hyror 1 749 1 750

-   inhyrd personal 2 484 1 606

-   konsultarvoden 9 405 12 600 

-   datakostnader 5 302 7 253

-   resekostnader 4 364 3 468

-   ratingkostnad 3 416 3 229

-   reuter 2 377 1 652

-   årsredovisnings- och delårsrapport 3 356 3 061

-   övrigt 6 938 6 971

summa	övriga	allmänna	

administrationskostnader	 39	391		 41	590

summa	 75	868		 74	535

ersättning	till	styrelse

Styrelsen har under året bestått av 8 (9) ledamöter varav 3 (3) 
kvinnor.

Arvode till styrelse, inom ramen för av bolagsstämman fast-
ställda styrelsearvoden, framgår av tabellen nedan. Styrelseord-
föranden har erhållig ett fast arvode om 500 tkr där 350 (150) 
avser arvode för arbete i kreditutskottet. Vice ordförande har er-
hållit ett fast arvode om 70 tkr samt rörligt arvode om 8 tkr per 
sammanträde. Övriga styrelseledamöter har erhållit ett fast arv-
ode om 30 tkr samt rörligt arvode om 8 tkr per sammanträde. 
	 2007	 	

	 2007	 2006

Robert Stenram 502 288

Ellen Bramness Arvidsson 152 118

Christer Akej 81 0

Lorentz Andersson 113 78

Alf  Egnerfors 106 71

Kerstin Ryding 106 64

Petter Skouen 102 44

Anna von Knorring 94 74

Kommuninvest har inte några pensionsutfästelser eller några särskilda 

uppsägningsvillkor för styrelsen. 

ersättning	till	ledande	befattningshavare
Ersättning till verkställande direktören har beslutats av  
styrelsen. Verkställande direktörens ersättning utgörs av fast lön 
och övriga förmåner. Verkställande direktör har erhållit  
2 350 tkr (1 997). Pensionskostnad för verkställande direktören 
uppgår till 553 tkr (418) och är täckt genom försäkring. Del av 
försäkringskostnaden avser tecknad kapitalförsäkring för pen-
sionsutfästelse. Utfästelsen innehåller efterlevandeskydd. Pensio-
nen är oantastbar, d.v.s. ej villkorad av framtida anställning.

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. 



47

K O M M U N I N V E S T  I  S V E R I G E  A B  •  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 0 7

Ersättning till andra ledande befattningshavare i bolagsledning-
en, totalt 4 personer varav 3 kvinnor (3) och 1 man (1) utgörs 
av grundlön, rörlig lön och övriga förmåner. Den sammanlag-
da summan av dessa personers ersättning uppgick till 3 390 tkr 
(2 549). Under året har ingen rörlig lön erhållits. Pensionsut-
fästelserna är täckta genom försäkring.

	 2007	 2006	

Medelantalet anställda under året  37 38 

–   varav kvinnor 19 19

sjukfrånvaro	
Den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda var 1.27 (1.78) 
procent av ordinarie arbetstid. Total sjukfrånvaro för kvinnor 
var 1.78 (2.79) procent och för män 0.73 (0.69) procent.  
Andelen av total sjukfrånvaro som var relaterade till sjukfrån-
varo 60 dagar eller mer var 0.00 (0.00) procent.

Total sjukfrånvaro fördelad i åldersintervall:	 2007	 2006

29 år eller yngre * *

30-49 år 0,90 1,69

50 år eller äldre 2,66 *

* Redovisas ej pga undantagsregeln i lagstiftningen som säger att  

uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst 10 

eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses 

både ålderskategori och könsfördelning inom ålderskategori. 

	 	 	

arvode	och	kostnadsersättning	till	revisorer 2007	 2006

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 1 248 630

Andra uppdrag 186 69

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Revisionsuppdrag 69 180

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på 
Kommuninvest i Sverige AB:s revisor att utföra samt rådgiv-
ning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgif-
ter. Allt annat är andra uppdrag.

8 Övriga rörelsekostnader

	 2007	 2006	

Kommunikation och information 2 471 3 095

Företagsförsäkring 511 507

Övriga rörelsekostnader  111 84

summa	 3	093	 3	686

9 Bokslutsdispositioner

	 2007	 2006	

Avsättning till periodiseringsfond -4 687 -6 953

Återföring av periodiseringsfond 5 231 3 358

summa	 544		 -3	595

10 Skatter

Redovisat	i	resultaträkningen

	 2007	 2006	

Periodens skattekostnad  -7 120 -8 026

totalt	redovisad	skattekostnad		 -7	120		 -8	026

avstämning	av	effektiv	skatt	

	 2007	 2007	 2006	 2006

 %  % 

Resultat före skatt  31 246  25 908

Skatt enligt gällande  

skattesats  28,0 % -8 749 28,0 % -7 254

Ej avdragsgilla  

kostnader 1,8 % -566 1,8 % -462

Ej skattepliktiga  

intäkter -6,9 % 2 171 0,0 % 0

Skatt hänförlig till  

tidigare år -0,1 % 23 1,2 % -310

Redovisad	

effektiv	skatt	 22,8	%		 -7	120	 31,0	%		 -8	026

skatteposter	som	redovisats	direkt	mot	eget	kapital

	 	 	

	 2007	 2006

Aktuell skatt i lämnade koncernbidrag 3 206 1 876

	 3	206		 1	876

11 Belåningsbara statsskuldsförbindelser

	 2007	 2006

	 anskaffnings-	 Verkligt	 Redovisat	 anskaffnings-	 Verkligt	 Redovisat

	 värde	 värde	 värde	 värde	 värde	 värde 

Belåningsbara	

statsskuldförbindelser			m	m	 	 	 	 	 	 	

–   svenska staten 3 403 164 3 402 843 3 402 843 3 720 538 3 717 056 3 720 538

–   svenska kommuner 2 188 559 2 195 928 2 195 928 2 628 777 2 628 077 2 628 777

summa		 5	591	723		 5	598	771		 5	598	771		 6	349	315		 6	345	133		 6	349	315

Positiv skillnad till följd av att bokförda 

värden överstiger	nominella värden   2 942   1 402

Negativ skillnad till följd av att bokförda 

värden understiger nominella värden   -33 371   -81 584

N O T E R
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12 Utlåning

Med utlåning avses utlåning till kommuner, landsting samt kommun- och 

landstingsägda bolag.  Av den totala utlåningen är ca 48% (46%) 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, 41% (43%)  

och övriga företag med kommunal borgen, 11% (11%).   

13 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

	 2007	 2006

	 anskaffnings-	 Verkligt	 Redovisat	 anskaffnings-	 Verkligt	 Redovisat

	 värde	 värde	 värde	 värde	 värde	 värde

obligationer	och	andra		

räntebärande	värdepapper	

–  svenska bostadsinstitut 1 899 395 1 901 126 1 901 126 1 577 015 1 576 715 1 577 015

–   övriga svenska emittenter 2 443 066 2 454 150 2 454 150 2 464 546 2 462 197 2 464 546

–   övriga utländska emittenter 13 354 724 13 393 051 13 393 051 17 525 741 17 513 363 17 525 741

summa		 17	697	185		 17	748	327		 17	748	327		 21	567	302		 21	552	275		 21	567	302

 

Positiv skillnad till följd av att bokförda 

värden överstiger nominella värden   56 496   321

Negativ skillnad till följd av att bokförda 

värden understiger nominella värden   -118 725   -95 117

14 Aktier och andelar

	 2007	 2006	

Kapitalförsäkring 146 0

15 Aktier i intresseföretag

Administrative Solutions NLGFA AB, ägd andel 50 %.

Org nr: 556581-0669

16 Materiella tillgångar, inventarier

	 2007	 2006

Ingående anskaffningsvärde 6 622 10 323

Årets investeringar 1 593 2 362

Årets försäljningar/utrangeringar 1 786 6 063

utgående	anskaffningsvärde	 6	429		 6	622

Ingående avskrivningar 3 266 7 172

Årets avskrivningar 1 602 2 084

Justering för avskrivningar på   

försålda/utrangerade inventarier 1 623 5 990

utgående	avskrivningar	 3	245		 3	266

planenligt	restvärde	vid	periodens	slut	 3	184	 3	356

17 Övriga tillgångar

	 2007	 2006

Marknadsvärdering aktiederivat 0 3 006 850

Övriga tillgångar 249 051 60 155

summa	 249	051		 3	067	005

Kommentar

I och med införandet av nya redovisningsprinciper, se Not 2, redovisas 

aktiederivat under Derivat. I övriga tillgångar ingår lånefordringar om 

236 346 tkr (54 764) som reglerats efter årsskiftet.

18 Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

	 2007	 2006

Upplupna räntor 0 692 388

Övriga förutbetalda kostnader 

och upplupna intäkter 2 284 1 701

summa	 2	284		 694	089

Kommentar

I och med införandet av nya redovisningsprinciper, se Not 2, redovisas 

upplupna räntor under respektive balanspost.
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19 Övriga skulder  

	 2007	 2006

Marknadsvärdering aktiederivat 0 3 006 850

Skuld till moderförening 11 450 6 700

Övriga skulder 20 773 92 028

summa	 32	223		 3	105	578

Kommentar

I och med införandet av nya redovisningsprinciper, se Not 2,  

redovisas aktiederivat under Derivat. I övriga skulder ingår  

låneskulder om 16 642 tkr (86 125) som reglerats efter årsskiftet.

20 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

	 2007	 2006

Upplupna räntor 0 747 174

Övriga upplupna kostnader 

och förutbetalda intäkter 8 294 8 032

summa	 8	294		 755	206

Kommentar

I och med införandet av nya redovisningsprinciper, se Not 2, redovisas 

upplupna räntor under respektive balanspost.

21 Avsättning för pensioner 
och liknande förplikteler

tkr	 2007	 2006

Avsättning för personalåtaganden  182 0

22 Obeskattade reserver

	 2007	 2006

periodiseringsfonder

Avsatt vid taxering 2002 - 5 231

Avsatt vid taxering 2003 7 004 7 004

Avsatt vid taxering 2004 3 214 3 214

Avsatt vid taxering 2005 4 906 4 905

Avsatt vid taxering 2006 13 770 13 770

Avsatt vid taxering 2007 6 952 6 953

Avsatt vid taxering 2008 4 687 0

summa	obeskattade	reserver	 40	533		 41	077

23 Ställda säkerheter

	 2007	 2006

Kapitalförsäkring 146 0

24 Närstående

närståenderelationer      

 Kommuninvest har närståenderelation med Kommuninvest ekonomisk förening (moderbolag), 

Kommuninvest Fastighets AB (systerbolag) samt  Administrative Solutions NLGFA AB		(intressebolag).	 	 	 	

närståenderelation	 	 År	 försäljning	av	 inköp	av	varor/	 fordran	på	 skuld	till

	 	 	 varor/	tjänster	 tjänster	från		 närstående	per		 närstående	per

	 	 	 till	närstående	 närstående	 31	december	 31	december

Kommuninvest ekonomisk förening  2007 242 0 242 11 450 

  2006 0 0 0 6 700

Kommuninvest Fastighets AB  2007 0 1 518 55 380 

  2006 0 1 512 55 0

Administrative Solutions NLGFA AB  2007 0 4 291 901 0 

  2006 0 5 978 0 0

	 	 	 	 	 	

 Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	transaktioner	med	nyckelpersoner	i	ledande	ställning	 	 	 	 	 	

 Vad gäller lön och andra ersättningar samt pensioner till nyckelpersoner i ledande ställning, se Not 7.

N O T E R
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Beräkning	av	verkligt	värde
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst 
använts för att fastställa verkligt värde på de finansiella instru-
ment som redovisas i tabellen ovan.

 
utlåning
Verkligt värde har beräknats med en diskontering av förvän-
tade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till 
den aktuella utlåningsränta som tillämpas. 

Belåningsbara	statsskuldförbindelser	samt		
obligationer	och	andra	räntebärande	värdepapper  
Verkligt värde har beräknats med en diskontering av förvänta-
de framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har satts uti-
från emittentens riskvikt. Om det verkliga värdet har avvikit 
stort från de noterade priserna har en justering gjorts av dis-
konteringsräntan. 

 

derivat
Verkligt värde har beräknats med en diskontering av förvän-
tade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till 
den aktuella noterade swapräntan. 

 
upplåning	och	upplåningsswap
Verkligt värde för upplåningen och erhållarsidan i swapen 
har beräknats genom en modellvärdering utifrån upplåning-
ens struktur. Detta värde stäms löpande av genom jämförelse 
av motparternas verkliga värde på motsvarande derivat. Be-
talsidan i derivatet har värderats till den aktuella noterade 
swapräntan med hänsyn till aktuell kreditspread i swapen.

 
övriga	finansiella	tillgångar	och	skulder
Verkligt värde är posternas respektive nominella värde.

För kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarva-
rande livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade 
värdet reflektera verkligt värde.

N O T E R

25 Finansiella tillgångar och skulder

Kassa 0 0 5 0 0 0 0 5 5

Belåningsbara statsskuldförbindelser 0 0 0 5 598 771 0 0 0 5 598 771 5 598 771

Utlåning till kreditinstitut 0 0 776 2 513 038 0 0 0 2 513 814 2 513 814

Utlåning 77 937 698 0 0 0 0 0 0 77 937 698 77 937 698

Obligationer och andra  

räntebärande värdepapper 0 0 0 17 748 327 0 0 0 17 748 327 17 748 327

Derivat  0 793 874 0 0 0 0 5 069 898 5 863 772 5 863 772

Övriga tillgångar 0 0 239 767 0 0 0 0 239 767 239 767

summa	 77	937	698		 793	874	 240	548	 25	860	136		 0	 0	 5	069	898	 109	902	154	 109	902	154

Skulder till kreditinstitut 0 0 0 0 0 4 627 355 0 4 627 355 4 626 993

Emitterade värdepapper m.m 0 0 0 0  93 561 362  93 561 362 93 527 196

Derivat  0 0 0 0 2 113 074 0 9 162 110 11 275 184 11 275 184

Övriga skulder 0 0 0 0 0 31 131 0 31 131 31 131

summa	 0	 0	 0	 0	 2	113	074	 98	219	848	 9	162	110	 109	495	032	 109	460	504

Det redovisade värdet för skulder till kreditinstitut och emitterade värde-

papper består dels av skulder bokförda till upplupet anskaffningsvärde 

(skulder som inte ingår i en säkringsrelation) samt skulder redovisade till 

verkligt värde där värderingen är gjord utifrån den kreditspread som  

affären är emitterad på (skulder som ingår i en säkringsrelation).  

Det verkliga värdet skiljer sig från det bokförda värdet då det baseras 

på värderingar av båda dessa grupper till den kreditspread som skulle 

ha varit gällande vid bokslutsdagen.

finansiella		

tillgångar	värderade	

till	verkligt	värde	via	

resultaträkningen,	

vid	första	redovis-

ningstillfället	identifi-

erats	som	sådana.

finansiella		

tillgångar	

värderade	till	

verkligt	värde	via	

resultaträknin-

gen,	innehav	för	

handelsändamål

lånefordringar	

och	kund-	

fordringar

finansiella		

skulder	

värderade	till	

verkligt	värde	via	

resultaträknin-

gen,	innehav	för	

handelsändamål

finansiella	till-

gångar	som		

kan	säljas
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26 Byte av redovisningsprinciper

Denna årsredovisning för Kommuninvest är den första som 
upprättats med tillämpning av sk lagbegränsad IFRS, vilket 
framgår av Not 2.

De redovisningsprinciper som anges i not 2 har tillämpats 
vid upprättandet av Kommuninvests finansiella rapporter för 
räkenskapsåret 2007. Med hänvisning till FFFS 2006:16 till-
lämpas tidigare redovisningprinciper i den jämförande infor-
mationen på finansiella instrument som faller inom tillämp-
ningsområdet för IAS 39. IAS 39 är den redovisningsprincip 
som har absolut störst påverkan för Kommuninvest för vilken 
vi  redovisar en övergång till per 2007-01-01

Förklaringar till hur övergången från tidigare redovisnings-
principer har påverkat Kommuninvests finansiella ställning 
framgår av följande tabell med kommentarer.

Kassa 0 0 5 0 0 0 0 5 5

Belåningsbara statsskuldförbindelser 0 0 0 5 598 771 0 0 0 5 598 771 5 598 771

Utlåning till kreditinstitut 0 0 776 2 513 038 0 0 0 2 513 814 2 513 814

Utlåning 77 937 698 0 0 0 0 0 0 77 937 698 77 937 698

Obligationer och andra  

räntebärande värdepapper 0 0 0 17 748 327 0 0 0 17 748 327 17 748 327

Derivat  0 793 874 0 0 0 0 5 069 898 5 863 772 5 863 772

Övriga tillgångar 0 0 239 767 0 0 0 0 239 767 239 767

summa	 77	937	698		 793	874	 240	548	 25	860	136		 0	 0	 5	069	898	 109	902	154	 109	902	154

Skulder till kreditinstitut 0 0 0 0 0 4 627 355 0 4 627 355 4 626 993

Emitterade värdepapper m.m 0 0 0 0  93 561 362  93 561 362 93 527 196

Derivat  0 0 0 0 2 113 074 0 9 162 110 11 275 184 11 275 184

Övriga skulder 0 0 0 0 0 31 131 0 31 131 31 131

summa	 0	 0	 0	 0	 2	113	074	 98	219	848	 9	162	110	 109	495	032	 109	460	504

övriga	skulder

derivat	som	

används	i	

säkringsredo-

visning

summa		

redovisat	värde

Verkligt		

värde



K O M M U N I N V E S T  I  S V E R I G E  A B  •  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 0 7

52

Kommentarer till balansräkningen
Enligt tidigare redovisningsprinciper redovisades samtliga  
finansiella instrument till upplupet anskaffningsvärde.
De väsentliga förändringarna vid byte av redovisningsprincip 
beskrivs i Not 2 samt översiktligt nedan.

(a) Belåningsbara statsskuldförbindelser, utlåning till kreditin-
stitut samt obligationer och räntebärande värdepapper

 redovisas nu enligt kategorin finansiella tillgångar som kan 
säljas. Som beskrivs i not 2 värderas dessa till verkligt vär-
de med värdeförändringar redovisade direkt mot eget kapi-
tal i fond för verkligt värde.

 
(b) Utlåningen redovisas nu enligt kategorin verkligt värde via 

resultaträkningen. Detta för att få en mer rättvisande redo-
visning då bolagets derivat redovisas till verkligt värde.

 
(c)   Kommuninvests derivat redovisas nu till verkligt värde, 

antingen enligt kategorin finansiella tillgångar och skulder 
 värderade till verkligt värde via resultaträkningen där de-

rivat som är säkringsinstrument men ej ingår i säkringsre-
dovisning. Den andra kategorin är derivat som ingår i säk-
ringsredovisning som värderas till verkligt värde.

 

(d) Emitterade värdepapper och skulder till kreditinstitut som 
är säkrade med ett finansiellt instrument och där säkrings-
redovisning tillämpas, redovisas till verkligt värde med  
avseende på den risk som är säkrad. De emitterade vär-
depapper som ej är säkrade med ett finansiellt instrument 
värderas till upplupet anskaffningsvärde.

 
(e) Under övriga tillgångar och skulder redovisades tidigare 

marknadsvärdering av aktiederivat. Dessa redovisas nu un-
der derivat enligt principerna under C.

 
(f)  I posterna förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 redovisades tidigare upplupna räntor. Dessa redovisas nu 

under respektive tillgångspost.
 
(g)  I fond för verkligt värde redovisas förändringen mellan  

redovisning till verkligt värde och tidigare redovisnings-
principer som hänför sig till de tillgångar som redovisas en-
ligt kategorin tillgängliga för försäljning.

 
(h) Till balanserad vinst redovisas förändringen mellan redovis-

ning till verkligt värde och tidigare redovisningsprinciper
 för alla redovisningsprinciper exklusive kategorin tillgäng-

liga för försäljning.

N O T E R

BALANSRÄKNING

tillgångar	 kommentar	 2006-12-31	 effekt	vid	byte	av		 2007-01-01

	 	 	 redovisningsprincip

Kassa  1  1

Belåningsbara statsskuldförbindelser  a 6 349 315 -2 938 6 346 377

Utlåning till kreditinstitut a 2 680 563 22 759 2 703 322

Utlåning  b 66 811 917 531 767 67 343 684

Obligationer och andra

räntebärande värdepapper a 21 567 302 28 453 21 595 755

Aktier  504  504

Materiella tillgångar, inventarier  3 356  3 356

Derivat c  4 483 368 4 483 368

Övriga tillgångar e 3 067 005 -3 006 850 60 155

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter f  694 089 -692 387 1 702

summa	tillgångar	 	 101	174	052	 1	364	172	 102	538	224

skulder,	avsättningar	och	eget	kapital

Skulder till kreditinstitut d 3 618 393  3 618 393

Emitterade värdepapper  d 93 388 186 -5 175 777 88 212 409

Derivat c  10 260 487 10 260 487

Övriga skulder e 3 105 578 -3 006 850 98 728

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter f  755 206 -747 175 8 031

summa	skulder	och	avsättningar	 	 100	867	363	 	 102	198	048

Obeskattade reserver  41 077  41 077

Aktiekapital  153 100  153 100

Reservfond  17 473  17 473

Fond för verkligt värde g  -17 071 -17 071

Balanserad vinst eller förlust h 77 157 50 558 127 715

Årets resultat  17 882  17 882

summa	eget	kapital	 	 265	612	 	 299	099

summa	skulder,	avsättningar	och	eget	kapital	 	 101	174	052	 1	364	172	 102	538	224
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27 Kapitaltäckning
 

kapitaltäckning
För fastställande av lagstadgade kapitalkrav gäller lagen 
(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 
2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar. 

För Kommuninvest i Sverige AB:s vidkommande bidrar 
reglerna till att stärka motståndskraften mot finansiella förlus-
ter och därigenom skydda kunder. Reglerna innebär att Kom-
muninvest i Sverige AB:s kapitalbas (eget kapital) med margi-
nal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket 
omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och 
operativa risker samt dessutom skall omfatta beräknat kapi-
talkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i en-
lighet med beslutade principer för kapitalutvärdering. Kom-
muninvest har lagt fast en intern kapitaltäckningskvot som 
inkluderar såväl legala som övriga risker i verksamheten.

Kommuninvest i Sverige AB har en fastställd plan för  
storleken på kapitalbasen på några års sikt (kapitalplan) som  
baseras på: 
–    riskprofil
–    identifierade risker med avseende på sannolikhet och eko-

nomisk påverkan
–    s.k. stresstester och scenarioanalyser
–    förväntad verksamhetsexpansion och finansieringsmöjlig-

heter
–    ny lagstiftning och andra omvärldsförändringar

Översynen av kapitalplanen är en integrerad del av arbetet 
med Kommuninvest i Sverige AB:s årliga verksamhetsplan och 
budget. Planen följs upp årligen eller vid behov då en årlig 
översyn görs för att säkerställa att riskerna är korrekt beaktade 
och avspeglar Kommuninvest i Sverige AB:s verkliga riskprofil 
och kapitalbehov. 

Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda  
policy/strategidokument ska i likhet med viktigare kreditbe-
slut och investeringar alltid relateras till Institutets aktuella och 
framtida kapitalbehov. 

Information om Kommuninvest i Sverige AB:s riskhante-
ring lämnas i not 3.

Kommuninvest i Sverige AB har valt att i denna årsredovis-
ning endast lämna de upplysningar som krävs om kapitalbas 
och kapitalkrav enligt 4 kap. Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd om offentliggörande av information om  
kapitaltäckning och riskhantering FFFS 2007:5. Övriga upplys-
ningar som krävs enligt dessa föreskrifter lämnas på Kommun-
invest i Sverige AB:s hemsida www.kommuninvest.se.

Kommuninvest i Sverige AB:s lagstadgade kapitalkrav en-
ligt pelare I i de nya kapitaltäckningsreglerna kan summeras på 
följande sätt med specifikationer enligt nedan följande avsnitt.

primärt	kapital	 2007	 2006

Aktiekapital 198 900 153 100

Reservfond 17 473 17 473

Balanserad vinst 137 353 77 157

Årets resultat 24 126 17 882

Obeskattade reserver (72%) 29 181 29 575

kapitalbas	netto	 407	033	 295	187

summa	kapitalkrav	kreditrisk

Schablonmetoden 207 186 124 581

Kapitalkrav för operativa risker 16 932 15 131

Kapitalkrav för valutakursrisk  919 905

summa	kapitalkrav	 225	037	 140	617

Kapitaltäckningskvot 1,81 2,10

kapitalbas	

I kapitalbasen ingår styrelsens förslag till vinstdisposition.

	

	 2007	 2006

primärt	kapital	 377	852	 265	612

Periodiseringsfond (72% därav) 29 181 29 575

summa	primärt	kapital	 407	033		 295	187

kapitalkrav

	 2007	 2006

kreditrisk	enligt	schablonmetoden	

1. Exponeringar mot stater och centralbanker 0 0

2. Exponeringar mot kommuner och 

därmed jämförliga samfälligheter samt  

myndigheter 0 0

3. Institutsexponeringar 206 265 123 792

4. Företagsexponeringar 320 320

5. Övriga poster 601 469

summa	kapitalkrav	för	kreditrisker	 207	186		 124 581	

	 	

	 2007	 2006

operativa	risker

Basmetoden 16 932 15 131

Summa kapitalkrav för operativa risker 16 932  15 131

	 2007	 2006

Valutarisk

Valutarisk 919 905

Summa kapitalkrav för valutarisker 919  905

totalt	minimikapitalkrav	 225	037		 140 617
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	 2007	 2006	 2005	 2004	 2003

nYckeltal	2003-2007

tillväxt     

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

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

      

konsolidering      

Eget kapital samt obeskattade reserver i % 

av balansomslutningen 0,38 0,30 0,31 0,33 0,33

      

Resultatmått      

Förvaltningskostnader i % av utlåning 0,103 0,120 0,109 0,104 0,102

Förvaltningskostnader i % av balansomslutningen 0,073 0,079 0,068 0,079 0,081

      

effektivitet      

Förvaltningskostnader/anställd (tkr) 2177 2113 1760 1569 1574

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

Utlåning/anställd (tkr) 2 106 424 1 758 208 1 621 093 1 503 397 1 544 690

Förändring (%) 19,8 8,5 7,8 -2,7 -2,1

      

Räntabilitet	      

Rörelseresultat efter skatt i % av 

genomsnittligt eget kapital 6,34 7,43 16,29 7,55 6,47

      

intäkts-/kostnadsrelation	(ik)      

Räntenetto samt övriga rörelseintäkter i   

relation till summa kostnader 1,0 1,3 1,5 1,5 1,4

      

övriga	uppgifter      

Antal anställda 37 38 35 34 32

Fem år i sammandrag
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	 2007	 2006	 2005	 2004	 2003

ResultatRäkning      

Räntenetto 79 610 100 214 91 504 78 373 65 291

Provisionskostnader -3 126 -4 080 -3 806 -2 704 -1 065

Nettoresultat av finansiella transaktioner 34 181 12 632 26 043 -1 948 -1 528

Övriga rörelseintäkter 600 1 042 3 831 1 514 3 163

summa	intäkter	 111	265	 109	808	 117	572	 75	235	 65	861

Allmänna administrationskostnader -75 868 -74 535 -57 604 -49 413 -47 529

Avskrivningar -1 602 -2 084 -1 807 -1 634 -1 623

Övriga rörelsekostnader -3 093 -3 686 -2 192 -2 386 -1 200

summa	kostnader	 -80	563	 -80	305	 -61	603	 -53	433	 -50	352

Rörelseresultat	 30	702	 29	503	 55	969	 21	802	 15	509

Bokslutsdispositioner, netto 544 -3 595 -11 595 -2 722 -1 206

Skatter -7 120 -8 026 -12 798 -5 503 -4 117

Årets	resultat	 24	126	 17	882	 31	576	 13	577	 10	186

BalansRäkning      

Kassa 5 1 1 0 3

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 5 598 771 6 349 315 10 518 887 5 175 618 3 670 647

Utlåning till kreditinstitut 2 513 814 2 680 563 3 109 722 1 705 395 2 140 192

Utlåning  77 937 698 66 811 917 56 738 251 51 115 491 49 430 079

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 17 748 327 21 567 302 18 116 466 8 716 646 5 990 106

Aktier och andelar 146

Aktier i intresseföretag 504 504 504 504 504

Derivat 5 863 772

Materiella tillgångar, inventarier 3 184 3 356 3 151 3 599 3 576

Övriga tillgångar 249 051 3 067 005 2 043 157 616 513 8 236

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 284 694 089 618 308 650 304 743 648

summa	tillgångar	 109	917	556	 101	174	052	 91	148	447	 67	984	070	 61	986	991

Skulder till kreditinstitut 4 627 355 3 618 393 3 424 562 1 800 503 2 529 389

Emitterade värdepapper 93 561 362 93 388 186 84 738 299 64 682 421 58 458 959

Derivat 11 275 184

Övriga skulder 32 223 3 105 578 2 019 697 623 238 12 443

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 294 755 206 678 953 652 479 782 182

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 182

summa	skulder	 109	504	600	 100	867	363	 90	861	511	 67	758	641	 61	782	973

Obeskattade reserver 40 533 41 077 37 482 25 887 23 166

Eget kapital 372 423 265 612 249 454 199 542 180 852

summa	skulder	och	eget	kapital	 109	917	556	 101	174	052	 91	148	447	 67	984	070	 61	986	991

     

Siffor jämförelseår är enligt tidigare redovisningsprinciper  
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56 U N D E R S K R I F T E R

Örebro den 27 februari 2008

 Christer Akej Lorentz Andersson Alf Egnerfors 

 Anna von Knorring Kerstin Ryding Petter Skouen 

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2008-02-27
Ernst & Young AB

Peter Strandh
Auktoriserad revisor

 Robert Stenram  Ellen Bramness Arvidsson
 Ordförande  Vice ordförande

Härmed försäkras att, såvitt vi känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god  
redovisningssed. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och 
ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av Kommuninvest 
som skapats av årsredovisningen.

Årsredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 27 februari 2008.  
Kommuninvests resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 3 april 2008.
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R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning i Kommuninvest i Sverige AB (publ) för 
år 2007. Bolagets årsredovisning ingår i den tryck-
ta versionen av detta dokument på sidorna 31-56. 
Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och för-
valtningen och för att lagen om årsredovisning 
i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar 
är att uttala oss om årsredovisningen och förvalt-
ningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revi-
sionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En 
revision innefattar att granska ett urval av under-
lagen för belopp och annan information i räken-
skapshandlingarna. I en revision ingår också att 
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 
verkställande direktörens tillämpning av dem samt 
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen och verkställande direktören gjort när de 
upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den 

samlade informationen i årsredovisningen. Som 
underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har 
vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhål-
landen i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även gran-
skat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, lagen om bank och finansie-
ringsrörelse, lagen om årsredovisning i kreditinsti-
tut och värdepappersbolag eller bolagsordningen. 
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för 
våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värde-
pappersbolag och ger en rättvisande bild av  
bolagets resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen, disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och bevil-
jar styrelsens ledamöter och verkställande direktö-
ren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Örebro den 27 februari 2008

Ernst  & Young AB

Peter Strandh
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB (publ)

Org.nr 556281-4409
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Bolagsstyrning i Kommuninvest i Sverige AB (publ)

Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommun-
invest”) är i juridisk mening ett aktiebolag som 
bedriver sin finansieringsrörelse som ett kredit-
marknadsbolag. Verksamheten står under Finans-
inspektionens tillsyn. Som ett onoterat bolag  
omfattas Kommuninvest inte av ”Svensk kod för 
bolagsstyrning” men ägardirektiven anger att  
koden successivt skulle genomföras från 2007. 
Kommuninvest axlar en ansvarsfull roll som  
Kommungäld för den kommunala sektorn i 
Sverige och arbetar därför med en aktiv ägar- 
styrning. 

Genom att Kommuninvest är ett helägt dotter-
bolag till Kommuninvest ekonomisk förening har 
bolaget endast en ägare. En viktig del av den fak-
tiska 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 revi-
sionskommitté – 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 perso-
ner som har förtroendeuppdrag hos kommun eller 
landsting som är medlem i föreningen, men perso-
nerna ska vara oberoende från föreningsstyrelsen. 
Den av föreningen utsedda valberedningen ansva-
rar för att framlägga förslag till val av styrelse, 
ordförande, vice ordförande och revisor i Kommun- 
invest samt ersättning till dessa. En kravprofil 
finns, baserad på principen att styrelseledamöter-
na ska ha den för Kommuninvest relevanta kom-
petensen som Finansinspektionen kräver med  
hänsyn till arten och omfattningen av verksam- 
heten. 

Valberedningen ska även lämna förslag på val 
av ledamöter i Kommuninvests revisionskommitté 
samt förslag till ersättning till dessa. 

Kommuninvests föreningsstämma 2007 valde  
följande personer till ledamöter i valberedningen:

Anette Åkesson (m), född 1966
Kommunstyrelsens ordförande, Båstads kommun 
(Sammankallande från 07/09/2007) 

Anders Ceder (s), född 1951 
Oppositionsråd, Lindesbergs kommun  
(Sammankallande till 07/09/2007)

Kenneth Carlsson (fp), född 1952
Kommunstyrelsens �:e vice ordförande, 
 Färgelanda kommun

Kerstin Sjöström (c), född 1955
Kommunstyrelseledamot, Nordmalings kommun 

Niklas Sjöberg (m), född 1964 
Kommunstyrelsens ordförande, Skurups kommun

Anders Berglöv (s), född 1961 
Kommunstyrelsens �:e v ordförande, Flens kommun

Elisabeth Lassen (s), född 1953 
Kommunstyrelsens ordförande, Sollefteå 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 nor-
mala lagstadgade revisionen. Revisionskommittén 
utgör även valberedning för att framlägga förslag 
till val av revisorer samt ersättning till dessa. 

På Kommuninvest ekonomisk förenings ordi-
narie föreningsstämma den 22 mars 2007 utsågs 
följande ledamöter i revisionskommittén:

Anita Bohman (född 1944)
Västerviks kommun

Barbro Tjernström (född 1936) 
Söderköpings kommun
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Till suppleanter utsågs:
Mats Sjöström (född 1942)
Örebro kommun

Margaretha Yngvesson (född 1941)
Herrljunga kommun

Bolagsordning
I bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige 
AB, som är ett publikt bolag, anges 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 årsstäm-
man 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 22 mars 2007 beslutade 
bland annat om:
• Val av styrelse, dess ordförande och vice  

ordförande
• Val av valberedning och revisionskommitté
• Utbetalning av årsarvode till styrelsens  

ordförande
• Ägardirektiv
• Nyemission
•  Nyemission under löpande verksamhetsår

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 in-
terna styrdokument inklusive en skriftlig instruk-
tion 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 verk-
samhet i enlighet med styrelsens riktlinjer, för upp-
rättandet av förslag till verksamhetsplan, budget 
samt års- och delårsbokslut. 

Styrelsen består av åtta ledamöter som repre-
senterar en bred kompetens, inom bland annat  
offentlig förvaltning, kapitalmarknad och affärs-
utveckling. 

Under 2007 har styrelsen haft �2 (�2) sam-
manträden. Arbetet och besluten har bland annat 
avsett:
• Anpassning till reglerna om intern  

kapitalutvärdering (IKU)
•  Ägarfrågor – fördelning av arbete och  

ansvar mellan bolaget och föreningen
•  Hur kontakten med medlemmarna ytterligare 

ska kunna förbättras
• Ändring i bolagsordningen och övriga grund-

läggande dokument för verksamheten

Styrelse och ersättningar
Vid årsstämman för Kommuninvest i Sverige AB 
(publ) den 22 mars 2007 valdes följande styrelse: 

Robert Stenram (född 1941), London
Ordförande sedan 2006, vice ordförande  
sedan �999.
F.d. vice VD, Swedbank, Stockholm. 
Övriga uppdrag: Ordförande SNS London.  
Styrelseledamot i Sweden-Japan Foundation,  
Stockholm.

Ellen Bramness Arvidsson (född 1964),  
Stockholm
Vice ordförande sedan 2006, ledamot sedan 2003.
Chefekonom Försäkringsförbundet, Stockholm. 
Övriga uppdrag: Ordförande i Minpension i  
Sverige AB. Suppleant i styrelsen för Föreningen 
för god sed på värdepappersmarknaden.
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Christer Akej (född 1955), Simrishamn
Ledamot sedan 2007.
Kommunstyrelsens ordförande, Simrishamns 
kommun.
Övriga uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige, 
Simrishamn. Ledamot i Öresundskommittén.  
Ersättare i Regionfullmäktige, Region Skåne.   
Ersättare i Kollektivtrafiknämnden, Region Skåne. 
Ledamot i SAV. 

Lorentz Andersson (född 1942), Skellefteå
Ledamot sedan 200�.
F.d. Landshövding, Västerbottens län. 
Övriga uppdrag: Ordförande i Kommunala kompe-
tensutredningen, Ordförande i digitalTV-kommissio-
nen, Ordförande i nationella träbyggnadsstrategin, 
Ordförande i sparbanksstiftelsen Norrland, Styrelse-
ledamot i sparbanksstiftelsernas förvaltningsbolag.

Alf Egnerfors (född 1946), Eskilstuna
Ledamot sedan 2006.
Vice ordförande Kommuninvest ekonomisk för-
ening. Styrelseordförande i Eskilstuna Kommun-
fastigheter AB och Torshälla Fastighets AB.

Kerstin Ryding (född 1952, Gävle
Ledamot sedan 2006, suppleant sedan 2003.
Ekonomichef, Sandvikens kommun.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Föreningen 
Synskadades Vänner i Gävleborgs län. 

petter Skouen (född 1946), Oslo
Ledamot sedan �994.
VD, Norges Kommunalbank, Oslo. 

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.

Ersättningar
Arvode till styrelsens ordförande, inom ramen 
för av bolagsstämman fastställda styrelsearvoden, 
uppgick för 2007 till �50 000 kronor. Till var och 
en av övriga ledamöter har utgått en ersättning 
enligt tabellen nedan. Det totala arvodet till styrel-
sens ledamöter, valda av årsstämman, beslutas  
av årsstämman och uppgick för år 2007 till  
� 256 000 kronor. Ersättning till ordförande  
Robert Stenram har därutöver utgått med  
350 000 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 sty-
relsen: kreditutskott, analyskommitté och finans-
kommitté. 

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

Namn Närvaro Närvaro 2007 2006

Robert Stenram,  12 (10) 5 (5) 502 000 (288 000) 

ellen Bramness arvidsson,  12 (10) 5 (5) 152 000 (118 000) 

Christer akej 8 (–)  81 000 (–) 

lorentz andersson 12 (10)  113 000 (78 000) 

alf egnerfors 10 (10)  106 000 (70 634) 

Kerstin Ryding  11 (10)  106 000 (63 866) 

Petter Skouen 9 (10)    102 000 (44 000)  

anna von Knorring 9 (10)  94 000 (74 000)

* arvodet utbetalt till Kommunalbanken aS, Oslo.

*
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Utskott 
Kreditutskott
Kreditutskottet äger rätt att besluta i frågor som 
anges i policy och instruktioner för kredit- och  
finansverksamheten. 

Ledamöterna i kreditutskottet utgörs av styrel-
sens 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 för-
ening så att de uppfyller kraven på en god ekono-
misk 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 
Controller, Kommuninvest

Tomas Carlsson
Ekonomichef, Eksjö kommun

Nils-Eric Gustavsson
Ekonomidirektör, Landstinget i Västmanland
 
Ingalill Hellberg
Kommundirektör, Staffanstorps kommun 

Tommy Malm
Ekonomidirektör, Eskilstuna kommun

David Nyberg
Kommunchef, Skellefteå kommun

Madeleine Sjöstrand
Kommundirektör, Haninge kommun

Finanskommittén 
Kommitténs uppgift är att följa utvecklingen på 
de finansiella marknaderna och därigenom utgö-

ra ett stöd för bolagets finansverksamhet. I Finans-
kommitténs arbetsuppgifter ingår bland annat att 
följa utvecklingen på de kapitalmarknader som är 
viktiga för bolagets upplåning, att utgöra ett rådgi-
vande organ till chefen för Finansavdelningen i frå-
gor som rör finansieringsstrategi, riskhantering och 
finansteknik samt att behandla frågor om framtids-
bedömningar avseende dels den kommunala sek-
torns finansieringsbehov, dels konjunktur- och rän-
teutveckling. Finanskommitténs ledamöter utses av 
styrelsen i Kommuninvest och består av represen-
tanter från medlemskommunerna och deras bolag. 

Ledamöter i finanskommittén:
Ordförande 
Harriet Forsell Söderberg
Ställföreträdande VD, Kommuninvest

per Björkengren
Finanschef, Karlstads kommun

Stefan Ekfeldt
Finanschef, ÖrebroBostäder AB

Ulf Ericsson
Ekonomichef, Tanums Bostäder AB

Bernt Grahn
Kommundirektör, Luleå kommun

Kerstin Gustavsson
Ekonomichef, Örkelljunga kommun

Björn Ryd
Finansdirektör, Gävle kommun

Johan Sandlund
Kommunchef, Trosa kommun

Lars Sjökvist
VD, Växjö Kommunfastigheter

Bolagsledning
Verkställande direktören leder, organiserar och ut-
vecklar verksamheten på ett sådant sätt att av sty-
relsen fastlagda mål uppnås. En skriftlig instruk-
tion fastställer arbetsfördelningen mellan styrelsen 
och verkställande direktören. Instruktionen hänvi-
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sar även till finansinspektionens allmänna råd om 
styrning och kontroll av finansiella företag och 
därtill inspektionens uppfattning om verkställande 
direktörens ansvar och uppgifter. 

Verkställande direktören ansvarar för att styrel-
sen fortlöpande informeras om förändringar i regel-
verk, om innehållet i revisionsrapporter samt om  
övriga väsentliga händelser. Verkställande direktören 
har till uppgift att förse styrelsen med erforderligt 
informations- och beslutsunderlag, 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 �994.

Harriet Forsell Söderberg (född 1959)
stf VD 
Anställd sedan �995.

Maria Viimne (född 1970)
Ansvarig Upplåning och placering
Anställd sedan �998.

Ulf Jivmark (född 1956)
Chefsjurist
Anställd sedan �995.

Johanna Larsson (född 1973)
Chef Administration
Anställd sedan 2000.

Revisorerna
Revisorerna har valts av årsstämman i Kommun-
invest för perioder om fyra år. Senaste valet sked-
de på stämman 2004. Revisorerna har till uppgift 
att på ägarens vägnar granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning. Revisorerna 
rapporterar löpande till styrelsen och revisions-
kommittén.

Revisorernas rapportering 
Vid kalenderårets sista styrelsemöte i Kommun-
invest närvarar extern- och internrevisorerna och 
rapporterar om sina iakttagelser från granskning-
en löpande under året. Vidare närvarar revisorer-
na vid årets första ordinarie styrelsemöte då bola-
gets årsredovisning för det gångna året behandlas.

Styrelsens rapport om intern kontroll 
Den interna kontrollen är organiserad så att sty-
relsen årligen i en skriftlig instruktion anger inrikt-
ning för den återkommande oberoende granskning 
som sker. Granskningen följer upp att verksamhe-
tens omfattning och inriktning är i överensstäm-
melse med styrelsens riktlinjer samt att bokföring, 
medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhål-
landen i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Granskningen omfattar även att utvärdera bo-
lagets organisation för den finansiella rapportering-
en. Styrelsens verktyg för att utföra granskningen 
som ska säkerställa den interna kontrollen är Kom-
muninvests internrevision. 

Ersättningar – Ledningen i Kommuninvest i Sverige AB (publ)

   övriga pensions-  
Namn År Grundlön  förmåner kostnad Totalt 
  
tomas Werngren  2006 1 911 000 86 000 418 000 2 415 000 

 2007 2 260 000 90 000 553 000 2 903 000

Verkställande ledning 2006 2 526 688 0 enligt SPP:s   

  2007 3 360 060 29 960 pensionsplan
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Presentation av styrelsen

Vice ordförandeOrdförande

Ledamöter

Ellen Bramness Arvidsson  
(född 1964)

Vice ordförande sedan 2006.
ledamot sedan 2003.

Chefekonom Försäkringsförbundet,  
Stockholm. 

Robert Stenram  
(född 1941)

Ordförande sedan 2006.
Vice ordförande sedan 1999.

Alf Egnerfors  
(född 1946)

ledamot sedan 2006. 
Styrelseordförande Kommunfas-

tigheter  
i eskilstuna.

Lorentz Andersson  
(född 1942)

ledamot sedan 2001.
F.d. landshövding,  
Västerbottens län.

Christer Akej  
(född 1955) 

ledamot sedan 2007.
Kommunstyrelsens ordförande,  

Simrishamn.

Anna von Knorring  
(född 1965)

ledamot sedan 2004.
Biträdande direktör, State treasury, 

Helsingfors. 

Kerstin Ryding  
(född 1952)

Suppleant sedan 2003.
ekonomichef,  

Sandvikens kommun.

petter Skouen 
(född 1946)

ledamot sedan 1994.
VD, Kommunalbanken aS, Oslo. 





Svenska kommuner och landsting i samverkan

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro. Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2, Örebro.
telefon: 019-16 78 00. telefax: 019-12 11 98. e-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se
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