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årsredovisning

Under turbulenta marknadsförhållanden 
präglade av en markant förändrad syn på  
risk, stärkte Kommuninvest sin ställning  
både som kreditgivare och emittent.  
Vår roll som garant för väl fungerande  
kommunal finansiering tydliggjordes och 
utlåningen blev den högsta någonsin. 



Omslagsbild: »Koya III», av Christian von Sydow. Foto: Morten von Sydow.
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Resultat

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

13 kommuner och landsting  
blev nya medlemmar.

Utlåningen ökade med 34 procent till  
104,7 miljarder kronor.

Balansomslutningen ökade med 30  
procent till 142,7 miljarder kronor.

Nettoresultatet blev 44,5 miljoner kronor.

Kommuninvest har sedan 2006  
marknadens högsta rating: Aaa (Moody’s),  
AAA (Standard & Poor’s). 



»Kalejdoskop», av Anna Carlgren. Ur serien Optiska Fenomen som Arkitektoniska Fenomen. 
Foto: Anders Qwarnström
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En säker finansieringskälla  
oavsett ekonomiskt klimat

Under en period då globala finansmarknader 
skakar gör Kommuninvest ett av sina bästa år  
någonsin och stärker sin roll som kreditgivare till 
den kommunala sektorn. Framförallt uppfyller  
vi en central del i vårt uppdrag – att i alla mark-
nadslägen kunna trygga våra medlemmars finansi-
ering.  

2008 var året då begreppet refinansieringsrisk 
kom att materialiseras för snart sagt alla med ett 
upplåningsbehov. Även kommuner och landsting 
påverkades. Kreditkranar som under en längre tid 
flödat ymnigt stängdes abrupt av och riskpremier 
sköt i höjden. Det var inte längre en självklarhet 
att få låna pengar. 

Detta var en utveckling som var svår att förut-
spå vid inledningen av året, även om en generell 
kreditåtstramning kunde förväntas. De flesta be-
dömare trodde då att de betydande kreditförlus-
ter som redan tagits, och som kunnat knytas till 
främst amerikanska och större internationella  
affärsbanker, skulle räcka för att stabilisera de  
finansiella marknaderna. Samtidigt fanns ett antal 
frågetecken, kopplade både till utvecklingen för 
världsekonomin och till stabiliteten i de finansiella 
systemen. Tecknen på påtagliga nedkylningseffek-
ter i den globala ekonomin hade börjat bli alltmer 
uppenbara. Men att vi stod inför en recession dju-
pare än vad de flesta av oss upplevt under sin livs-
tid upplevdes inte som särskilt troligt. 

När Lehman Brothers tilläts gå i konkurs 
i mitten av september, ett av allt att döma 
historiskt misstag, förändrades förutsätt-
ningarna dramatiskt, både för den finansi- 
ella sektorn och för realekonomin. Vi vet  
nu att finanskrisen kommer att rita om det 
finansiella landskapet för lång tid framöver, 
där stramare regelverk och skärpt övervak-
ning bara är några inslag. De realekonomiska  
effekterna har hittills tyvärr överträffat de mest 
pessimistiska prognoserna.

  
Ett rekordår 
Kommuninvest presterar i detta ekonomiska kli-
mat präglat av stor osäkerhet ett mycket starkt re-
sultat.  Vi mer än fördubblar rörelseresultatet till 

75,3 mkr och ökar utlåningen med 32 procent.  
Medlemstillväxten fortsätter och vi representerar 
när detta skrivs 76 procent av Sveriges kommuner 
och 35 procent av landstingen. 

Kommuninvest har gynnats av flykten till säk-
ra motparter. Vi har lanserat flera framgångsrika 
upplåningsprogram som bidragit till att bredda 
vårt utbud av kostnadseffektiva låneprodukter. 
Framförallt har vi kunnat tillgodose behovet av  
finansiering i en tid när våra medlemmar funnit 

att dörrarna varit stängda hos flera banker. 
Att Kommuninvest når framgång i osäkra tider 

är egentligen inte så konstigt. Vi har en handfast 
och enkel affärsmodell inriktad på finansiering av 
grundläggande samhällsfunktioner. Vår kreditvär-
dighet är exceptionellt god, tack vare både en  
explicit garanti från våra ägare samt deras impli-
cita garanti från svenska staten. Och vi har en  

Vi har lanserat flera framgångsrika  
upplåningsprogram som bidragit till att 
bredda vårt utbud av kostnadseffektiva  
låneprodukter.
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Det är i turbulenta tider som upp-
dragets fundament tydliggörs – att 
säkerställa medlemmarnas tillgång 
till finansiering överhuvudtaget.

särställning genom rollen som Kommungäld. Allt 
detta tilltalar investerare som letar efter säkra  
placeringar.

”Lender of last resort”
Det som flera av våra medlemmar upplevde under 
några skrämmande oktoberveckor 2008, att prak-
tiskt taget utan förvarning stå med uppsagda kre-
diter, föranleder ett antal reflektioner.

Den första handlar om Kommuninvests upp-
drag och skälen till varför vi finns till. Att Kom-
muninvest ska främja en väl fungerande marknad 
för kommunal finansiering innebär under nor-
mala marknadsförhållanden framförallt att vara 
garant för långsiktigt attraktiva finansieringsvill-

kor. Men det är i turbulenta tider som uppdragets 
fundament tydliggörs – att säkerställa medlem-
marnas tillgång till finansiering överhuvudtaget. 
Kommuninvest är medlemmarnas ”lender of last 
resort”.

Under hösten 2008 blev situationen tidvis oer-
hört pressad – under loppet av en månad ström-
made medlemsförfrågningar motsvarande mer än 
40 miljarder kronor in till Kommuninvest. Att vi 
kunde möta hela detta behov känns förstås myck-
et tillfredsställande och är ett kvitto på att Kom-
muninvest klarar sitt uppdrag också när det verk-
ligen gäller. 

En andra reflektion gäller det lämpliga i att  
finansiera kommunala tillgångar med lån som kan 
vara uppsägningsbara inom en vecka. Det finns an-
ledning för många av oss som arbetar med kom-
munal finansiering att med nyligen gjorda erfa-
renheter se över upplåningsstrategier, bland annat 
med avseende på refinansieringsrisk och hur deri-
vatinstrument får användas. 

Inom Kommuninvest är vi övertygade om att 
en enkel modell för skuldförvaltning, med en väl 
avvägd användning av derivatinstrument, är vin-

nande i längden. Ju mer komplexitet man bygger 
in i skuldförvaltningsmodellen, desto svårare är det 
att bedöma effekterna av marknadsrörelser men 
också att lägga om positioner.  Att de många struk-
turerade derivatlösningar vi ser på marknaden inte 
alltid är lämpliga har finanskrisen visat med stor 
tydlighet. Vår bedömning är att flera kommuner  
i sina skuldportföljer har ränterisker som är svår- 
bedömda.

Ny finansieringsstrategi stärker  
Kommuninvests erbjudande
Kommuninvest har inte varit opåverkad av finans-
krisen. I inledningen av kreditoron blev det uppen-
bart att vår strategi för kortfristig upplåning inte 

höll måttet, vilket påverkade vår prissätt-
ning på korta låneprodukter och bidrog 
till minskade utlåningsvolymer. Sedan vi 
implementerat en reviderad finansierings-
strategi under första halvåret 2008 har 
prissättningen på våra kortfristiga låne-
produkter med rörlig ränta påtagligt för-
bättrats, vilket också återspeglas i åter-
tagna marknadsandelar. Prissättningen på 

våra fastränteprodukter har varit mycket konkur-
renskraftig under hela finanskrisen. 

Liksom många andra finansmarknadsaktörer 
påverkades Kommuninvest av Lehman Brothers 
konkurs. Lehman Brothers var en av Kommunin-
vests motparter och vi led förluster när inkrävda 
säkerheter inte levererades och när ingångna avtal 
med Lehman Brothers var tvungna att ersättas av 
andra. Förlusterna var dock förhållandevis små. 

Händelsen blev en signal om att trots den  
ökade grad av försiktighet vi vidtagit sedan finans-
krisens inledning, så var inte riskkontrollsystemet 
tillräckligt utvecklat för att fånga in marknads- 
rörelser av den snabbhet som karakteriserade  
Lehman Brothers fall. Vi bevakar nu mer systema-
tiskt stora motpartsexponeringar.

Kapitalisering och ansvarsfrågor  
i fokus för medlemssamråd
Den värdegemenskap vi har i Kommuninvest är 
unik och min övertygelse är att den kommer att 
öka ännu mer i betydelse framöver. Vi ser det 
bland annat vid medlemssamråden, där ordföran-
de och vice ordförande i föreningsstyrelsen samt 
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Kommuninvests ledning träffar förtroendevalda 
och tjänstemän för att diskutera och förankra ak-
tuella frågor. I tider av ekonomisk oro och stora 
förändringar finns ett behov av att vara välinfor-
merad och att samtala med varandra, och med-
lemssamråden var i år mer välbesökta än tidigare. 

Medlemssamråden, som genomfördes direkt 
efter årsskiftet, fångade 2008 års händelser och 
frågor. Behovet att stärka Kommuninvests kapi-
talbas var en av de stora frågor som diskuterades. 
Till stöd för sin utlåning har Kommuninvest en i 
banksammanhang mycket begränsad kapitalbas. 
Före finanskrisen var det inte något egentligt hin-
der för verksamheten, på grund av Kommunin-
vests exceptionella kreditvärdighet. Den begränsa-
de kapitalbasen har under finanskrisen dock visat 
sig vara en belastning, i takt med att nivån för vad 
som anses vara en tillräcklig kapitalisering höjts 
för såväl banker som offentliga kreditinstitut.  
Vid medlemssamråden utvecklades en samsyn om 
behovet att successivt öka Kommuninvests egna 
kapital, bland annat genom upparbetade vinstme-
del. Ökningen av kapitalbasen ska ses som ett led 
i att behålla och förstärka Kommuninvests attrak-
tionskraft som låntagare. 

Medlemssamråden tog också upp frågan 
om vilket ansvar medlemmarna faktiskt har ge-
nom den solidariska borgen, bland annat med 
utgångspunkt från de förtydliganden vad gäller 
ansvarsförhållanden vid medlemmars in- respek-
tive utträde ur föreningen som infördes 2008.  
Under 2009 kommer nya anvisningar för 
hur kommuners och landstings åtagande 
gentemot Kommuninvest ska redovisas. 

Kommuninvest ökar i betydelse 
Medlemskapet har blivit allt mer betydel-
sefullt för den enskilde medlemmen – en-
ligt våra beräkningar uppgick Kommunin-
vests andel av medlemmarnas upplåning till 
mellan 55 och 60 procent vid utgången av 2008, 
att jämföra med cirka 46 procent ett år tidigare. 
Den kraftiga ökningen ska ses mot bakgrund av 
det osäkra ekonomiska klimatet. I goda tider är 
tillgången på krediter god och kreditgivare mer 
aggressiva i sin jakt på marknadsandelar. I sämre 
tider gäller det omvända och det är då som beho-
vet av Kommuninvest är som störst.  

Utvecklingen både vad gäller medlems- och  
utlåningstillväxt pekar helt i riktning mot vår  
vision att vara Kommungäld för alla Sveriges 
kommuner och landsting. Ambitionen är att till-
godose hela kommunsektorns behov när det gäller 
finansiering, övergripande strategisk finansiell  
rådgivning och att vara medlemsorganisation 
inom finansieringsområdet. Redan i dag verkar 
vi i finansieringsfrågor med hela den kommunala 
sektorns bästa för ögonen. 

Viktigt att poängtera är Kommuninvests 
orubbliga grundprincip om frivillighet både när 
det gäller medlemskap och rätten att utnyttja 
tjänster. Det ska stå medlemmen fritt att själv  
bestämma vilken kreditgivare man vill vända  
sig till.

Gemensam förvaltning av den  
kommunala pensionsskulden?
En högaktuell fråga med stor finansiell påverkan 
för Kommuninvests medlemmar är den kommu-
nala pensionsskulden. De kommande åren acce-
lererar pensionsutbetalningarna, i synnerhet för 
de delar av pensionsskulden som upparbetats före 
omläggningen av det kommunala pensionssyste-
met 1998. Frågan om hur kommuner och lands-
ting bör hantera sina pensionsförpliktelser, med 
avseende på likviditetsplanering och skuldhante-
ring, har engagerat oss på olika sätt under året. 

Strategin för att hantera pensionsskulden  
varierar mellan enskilda kommuner och landsting 

och är avhängig de ekonomiska förutsättningar-
na och andra överväganden. De kommuner och 
landsting som är nettolåntagare bör vara åter-
hållsamma med extern förvaltning eftersom den i 
praktiken blir lånefinansierad. Vår uppfattning är 
att de flesta kommuner är mer betjänta av att  
använda möjligheten till återlån för att hantera 
sina pensionsförpliktelser. Med återlån kan kom-

Den värdegemenskap vi har i Kommun- 
invest är unik och min övertygelse är att 
den kommer att öka ännu mer i betydelse 
framöver.
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muner och landsting, med stöd i den befintliga 
tillgångsmassan, vid behov använda sig av extern 
upplåning när de löpande pensionsutbetalningar-
na uppstår.  

Sett till den totala pensionsskulden menar vi 
att fler gemensamma lösningar skulle leda till en 
mer effektiv förvaltning. Det är inte rationellt att 
skuldförvaltningen sprids ut på över 300 platser 
runt om i landet. Med etableringen av en gemen-
sam buffertfond, som till allra största delen skul-
le bestå av återlån, skulle man kunna lyfta in hela 

kommunsektorns pensionsskuld till en gemensam 
förvaltning. Det skulle tillvarata skalfördelar på 
ett helt annat sätt än för närvarande, samt bidra 
till ökad transparens och tydlighet.

Allmännyttan i fokus för utredning
Under 2008 kom den uppmärksammade utred-
ningen om allmännyttan, där bland annat  
Kommuninvest och utlåningen till de kommun- 
ägda bostadsbolagen diskuterades. Utredningen  
kan komma att påverka både kommuner och 
Kommuninvest. 

Vi vet i dagsläget inte om utredningens förslag 
till begränsningar i utlåningsmöjligheter gentemot 
de allmännyttiga bostadsbolagen mynnar i nya  
bestämmelser. Alldeles oavsett skulle sådana  
begränsningar vara fullt hanterbara. Det finns  
ingenting som hindrar Kommuninvest att, i stället 
för att låna ut direkt till de allmännyttiga bostads-
bolagen, låna ut till deras ägare, som kan upprätta 
en koncernstruktur och agera internbank för sina 
bostadsbolag. Den här ordningen finns redan hos 
drygt hälften av Kommuninvests medlemmar. 

I tider av ekonomisk osäkerhet är 
Kommuninvests uppdrag särskilt 
viktigt.

Kraftinsatser från Kommuninvests  
medarbetare
För personalen på Kommuninvest har 2008 stund-
tals inneburit exceptionella påfrestningar. Många 
har gjort arbetsinsatser som gått långt över vad 
som kunde förväntas av dem, och har bidragit till 
att året ur flera avseenden blivit ett rekordår. 

För att möta de allt högre krav som Kommun-
invests tillväxt och rollen som Kommungäld stäl-
ler, har vi under året stärkt organisationen på flera 
punkter, både ur risk- och kundperspektiv. Efter 

flera år med i stort sett oförändrad per-
sonalstyrka växte vi med drygt 15 pro-
cent under 2008. Ytterligare rekryteringar 
kommer att ske under 2009. Även med de 
planerade personalförstärkningarna kom-
mer Kommuninvest att ha en organisation 
som relativt sett är slimmad. Ett drygt  
40-tal medarbetare hanterar en balansom-

slutning som överstiger 140 miljarder kronor.

Väl rustat 
Vi går in i 2009 fulla av tillförsikt vad gäller  
Kommuninvests möjligheter att uppfylla sitt upp-
drag och som jag har berört är förutsättningar-
na mycket goda. Utsikterna för svensk ekonomi 
och för våra medlemmar är dessvärre dock dyster.  
För många av våra medlemmar väntar några be-
svärliga år, med kännbara ekonomiska utmaning-
ar till följd av både minskade intäkter och ökade 
kostnader. I sådana tider är Kommuninvests upp-
drag särskilt viktigt. Mina medarbetare och jag 
ska göra vad vi kan för att Kommuninvest även 
fortsättningsvis ska vara den trygga och naturliga 
partnern för kommunal finansförvaltning. 

Tomas Werngren
Verkställande direktör
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»Hubbabubba goes happy»  
av Esmé Alexander.
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En finansorganisation ägd av  
svenska kommuner och landsting

Kommunmedlemmar  
31 december 2008

Landstingsmedlemmar
31 december 2008

DENNA ÅRSREDOVISNING AVSER KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)

D E T TA  Ä R  K O M M U N I N V E S T  I  S V E R I G E

Kommuninvest är en finansorganisation som är 
helt inriktad på att skapa bästa möjliga villkor för 
den finansiella verksamheten i den svenska kom-
munala sektorn. Vår utlåning sker uteslutande till 
medlemmar i Kommuninvest samt medlemmar-
nas majoritetsägda företag. 

Organisationen utgörs av en medlemsorganisation, 
Kommuninvest ekonomisk förening, och ett helägt 
kreditmarknadsbolag, Kommuninvest i  
Sverige AB. Medlemsorganisationen är öppen  
för alla svenska kommuner och landsting.  
Föreningen företräder den svenska kommun-  
och landstingssektorn i finansieringsfrågor 
och äger samtliga aktier i kreditmarknads-
bolaget. Kommuninvest i Sverige AB  
erbjuder medlemmarna tillgång till 
konkurrenskraftiga lån, skuldförvalt-
ning samt övrig service som bidrar till 
en effektiv finansförvaltning. Bolaget 
har 44 anställda och kontor i Örebro.

Kommuninvest etablerades 1986 
av nio kommuner och ett landsting för 
att genom samverkan minska finan-
sieringskostnaderna. Vid utgången 
av 2008 hade Kommuninvest 223 
medlemmar, varav 216 kommuner 
och 7 landsting. 76 procent av alla 
svenska kommuner och 35 pro-
cent av alla landsting var därmed 
medlemmar i Kommuninvest.
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A F F Ä R S I D É  O C H  M Å L

Vår ambition är att verka som Kommungäld för 
alla Sveriges kommuner och landsting. 

Affärsidé
Kommuninvest i Sverige ABs syfte är att utifrån  
en kommunal värdegrund skapa långsiktigt bästa 
villkor för ägarnas finansiella verksamhet. Detta 
sker genom att erbjuda tillgång till konkurrens-
kraftiga lån, skuldförvaltning samt övrig service 
som bidrar till en effektiv finansförvaltning.

Mål
Medlemstillväxt
Medlemstillväxt bidrar till att stärka Kommunin-
vests position som låntagare. Målet är att samtliga 
kommuner och landsting är medlemmar år 2015. 
Vid slutet av 2008 var andelen av kommunerna 
76 procent och andelen av landstingen 35 procent. 

Andel av medlemmars totala finansiering
Ett viktigt tecken på vår konkurrenskraft är hur 
stor andel av medlemmarnas finansiering som sker 
via Kommuninvest. Målet är att andelen stabilt 
överstiger 50 procent. Vid slutet av 2008 var  
andelen 58 procent.

Rating
En stabilt hög rating är den enskilt viktigaste  
faktorn för Kommuninvests tillgång till kostnads-
effektiv upplåning och andra typer av finansie-
ringslösningar, och därmed ytterst också för vår 
förmåga att växa. Kommuninvest har sedan 2006 
högsta möjliga rating från två ratinginstitut.

Vision
Bolagets vision
Kommuninvest är det självklara valet för svenska 
kommuner och landsting när det gäller finansför-

valtning. Konkurrenskraftiga lösningar, effektiv 
service och goda råd innebär nöjda kunder. 

I 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.

Kärnvärden 
Genom att i det dagliga arbetet aktivt integrera 
och leva upp till Kommuninvests kärnvärden – 
Kvalitet, Tydlighet, Delaktighet och Helhet – ska 
Kommuninvest uppfattas som stabilt, effektivt  
och kunnigt.

Sveriges Kommungäld

Mål och måluppfyllelse  Utfall   Mål 

 2006 2007 2008 2010

Andel av Sveriges kommuner som medlemmar 63 % 72 % 77 % 80 % 
Andel av Sveriges landsting som medlemmar 35 % 35 % 35 % 50 % 
Andel av medlemmars totala finansiering 46 % 46 % 58 % 50 %

Rating          
Standard & Poor’s AAA AAA AAA AAA 
Moody’s Investors Service Aaa Aaa Aaa Aaa

Nya medlemmar 2008

Medlem nr 211    Osby kommun
Medlem nr 212    Vaggeryds kommun
Medlem nr 213    Timrå kommun
Medlem nr 214    Knivsta kommun
Medlem nr 215    Åtvidabergs kommun
Medlem nr 216    Uppvidinge kommun
Medlem nr 217    Svenljunga kommun
Medlem nr 218    Tingsryds kommun
Medlem nr 219    Jönköpings kommun
Medlem nr 220    Lunds kommun
Medlem nr 221    Ulricehamns kommun
Medlem nr 222    Tierps kommun
Medlem nr 223    Grästorps kommun
 
Nya kommuner t.o.m. 25/2 2009 
(ej markerade på kartan sidan 8)

Medlem nr 224    Malung-Sälens kommun
Medlem nr 225    Östra Göinge kommun
Medlem nr 226    Årjängs kommun
Medlem nr 227    Dals-Eds kommun
Medlem nr 228    Vaxholms kommun



»Mitos», av Blomqvist-Westman.  
Foto: Sture Ekendal.
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Samverkan ger  
effektiv finansierng

Kommuninvest bärs upp av idén om frivillig sam-
verkan och drivs utan enskilt vinstintresse. Ge-
nom målmedvetenhet och långsiktigt arbete har 
Kommuninvest blivit en välkänd aktör på inter-
nationella och nationella kapitalmarknader, sy-
nonymt med svensk offentlig sektor, hög kredit-
värdighet och stabilitet. 

Kommuninvest representerar en unik form av sam-
arbete mellan kommuner och landsting. Genom att 
samordna enskilda kommuners och landstings upp-
låningsvolymer erhålls räntefördelar som kommer 
medlemmarna till del. Kommuninvest tillhandahåller 
också en rad exklusiva medlemstjänster som bidrar 
till att utveckla och förbättra medlemmarnas finans-
verksamhet, såväl rådgivningstjänster som egenut-
vecklade verktyg till stöd för finansverksamhet.

Kommuninvest har en viktig roll att fylla på 
marknaden för kommunal finansiering, både vad 
gäller tillgång till krediter och en fungerande  
prissättning. 

Medlemstillväxten prioriterad
Kommuninvest har alltsedan bildandet 1986 upp-
visat en positiv medlemstillväxt. Det är ett kvitto 
på att idén om frivillig samverkan för bättre finan-
siella villkor är starkt förankrad. 

Att öka medlemsantalet är viktigt för Kom-
muninvest. Tillväxten ökar möjligheterna att er-
bjuda våra medlemmar goda villkor, att utveckla 
kompetensen samt minska förvaltningskostnader-
na. Rekommendationer från befintliga medlem-
mar är en viktig källa för medlemstillväxten, men 
idén och föreningen marknadsförs också aktivt.

Kommunikation och dialog
Medlemskommunikation och -dialog är högt pri-
oriterad, med den årliga föreningsstämman som 
en av de viktigaste mötesplatserna. Andra bety-
delsefulla och naturliga forum är styrelsemötena 
i förenings- och bolagsstyrelserna liksom med-
lemssamråden. I föreningsstyrelsen representeras 
medlemmarna av 30 ledamöter och suppleanter. 
Medlemssamråd genomförs av Kommuninvests 
ledning och den politiska ledningen i medlems-
kommunerna en gång per år. Vid 2008 års med-

E N  S TA R K  M E D L E M S O R G A N I S AT I O N  O C H  AT T R A K T I V  L Å N TA G A R E

lemssamråd, som genomfördes på 16 orter, deltog 
cirka 150 förtroendevalda och tjänstemän från ett 
100-tal medlemmar. Kontaktytan kompletteras av 
täta kontakter mellan Kommuninvests finansråd-
givare och tjänstemän i kommuner och landsting. 

Samverkan och nätverk
Kärnan i Kommuninvest är samarbetstanken.  
För många medlemmar är detta samarbete och 
nätverk för informations- och erfarenhetsutbyte, i 
olika finansiella frågor, betydelsefullt. Under 2008 
arrangerade vi exempelvis ett välbesökt seminarium 
om det kommunala pensionsåtagandet. Liksom  
tidigare var vi huvudsponsor för Kommek, mässan 
för kommunal ekonomi, samt för Finansdagarna.  

Den nya Analys- och finanskommittén är ett 
tydligt verktyg för medlemsinflytande och ett  
viktigt forum för att ta in och sprida information. 
Kommittén, som lyder under föreningsstyrelsen, 
har bland annat till uppgift att bereda ansökning-
ar från kommuner och landsting som vill bli med-
lemmar, bereda och behandla finansiella frågor 
avseende den kommunala sektorn samt att fortlö-
pande granska befintliga medlemmars ekonomiska 
status och utveckling. Kommitténs ledamöter ut-
görs av representanter för kommuner, kommunala 
företag och landsting. 

Kommuninvest är också med i flera internatio-
nella nätverk. Tillsammans med Kommuninvests 
danska motsvarighet Kommunekredit arrangerade 
Kommuninvest i juni den årliga konferensen för 
ICLC, International Center for Local Credit. Mal-
mö var bas för konferensens svenska del.  Under 
2008 blev Kommuninvest medlem i EAPB, Euro-
pean Association of Public Banks.

Utökade informationsinsatser
Vi lägger stor vikt vid att förse Kommuninvest 
både förtroendevalda och tjänstemän i kommu-
ner och landsting med frekvent och högkvalitativ 
information. Vår medlemstidning Dialog utkom-
mer med fyra nummer per år, kunder erhåller ock-
så veckovisa nyhetsbrev med senaste finansmark-
nadsinformation. Under 2008 kompletterades 
Kommuninvests informationsflora med Kommun-
invest Perspektiv, fördjupad finansmarknadsinfor-
mation riktad till kunder, samt Kommuninvest 
Information, för särskilda informationsbehov rik-
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tade till medlemmarna. Kommuninvest har vidare 
under året markant ökat synligheten i media, i  
såväl dags- och fackpress. 

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. Vi medverkar exempelvis alltid vid 

Kommuninvests medlemssamråd är en viktig mötesplats för att diskutera och förankra aktuella frågor. Vid 2008 års medlemssamråd, 
som genomfördes på 16 orter, deltog cirka 150 förtroendevalda och tjänstemän från ett 100-tal av Kommuninvest medlemmar.

riksdagspartiernas kommundagar. Kommuninvest 
bevakar inte bara lagförslag i Sverige, utan följer 
normsättning och ny lagstiftning inom EU. Bland 
de frågor som Kommuninvest arbetat med under 
2008 ingick utredningen samt allmännyttans vill-
kor, EUs statsstödsregler och hanteringen av den 
kommunala pensionsskulden. Ett omfattande  
arbete har också bedrivits gällande borgen och 
regress i förhållande till Kommuninvests ägar- 
styrning.
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Kommuninvest är för svenska kommuners och 
landstings räkning aktiv som låntagare på kapital-
marknader världen över. Rollen som Kommungäld 
och inriktningen mot offentlig sektor är en bety-
delsefull del av Kommuninvests attraktionskraft. 

Den svenska kommunala sektorn har mycket 
hög kreditvärdighet – ingen svensk kommun eller 
landsting har någonsin fallerat i att fullfölja ett in-
gånget avtal med en kreditgivare. Den höga kre-
ditvärdigheten förklaras av ett flertal faktorer:

En kommun eller ett landsting  
kan inte försättas i konkurs
Den särskilda ställningen i den svenska konsti-
tutionen och den kommunala beskattningsrätten 
gör att kommuner och landsting inte kan försät-
tas i konkurs. Inte heller kan de upphöra att exis-
tera 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 in-
gångna 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 pro-
cent av finansieringen. Rätten att ta ut skatt är en 
viktig del i det kommunala självstyret, som inne-
bär att det ska finnas en självständig bestämman-

derätt för kommuner och landsting. Denna själv-
ständighet är i internationell jämförelse ovanligt 
hög i Sverige.

Starkt system för kommunalekonomisk  
utjämning
För att alla kommuner och landsting, oberoende av 
skatteunderlag och strukturella förhållanden, ska 
ha likvärdiga förutsättningar att ge sina invånare 
service tillämpas i Sverige ett system för utjämning 
av intäkter och kostnader. Inkomstutjämningen ut-
jämnar skillnader i kommunernas respektive lands-
tingens skatteunderlag och är i huvudsak statligt 
finansierad. Kostnadsutjämningen utjämnar skill-
nader 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 kostnadsutjämningsbidrag.

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. Balanskravet innebär att 
budgeten normalt ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Om nya utgifter beslutas 
under budgetåret måste beslutet också ange hur 
utgifterna ska finansieras. Om ett negativt resultat 
uppstår måste fullmäktige efter en balanskravsut-
redning anta en åtgärdsplan för att återställa det 
negativa resultatet inom tre år.

Kommuninvest  
är en attraktiv låntagare
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»Angle-bow», av Kristin Rapp
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Solidarisk borgen från  
ägarna/medlemmarna
Alla medlemmar i Kommuninvest ekonomiska 
förening ställer ut en explicit garanti, i form av en 
solidarisk borgen, för de åtaganden som görs av 
kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige 
AB. Borgensformen innebär att samtliga medlem-
mar och deras resurser ytterst garanterar Kom-
muninvests verksamhet. 

Implicit statsgaranti
Genom att kommunerna och landstingen inte kan 
försättas i konkurs, ej kan upphöra att existera 
samt att staten har det slutgiltiga ansvaret för 
kommunernas och landstingens verksamhet, finns 
en implicit statlig garanti för Kommuninvests 
samtliga förpliktelser. 

Noll riskviktning
Lån till svenska kommuner och landsting har en 
mycket låg riskprofil och enligt gällande kapital-
täckningsregler ska en exponering mot den kom-
munala sektorn likställas med statsexponering och 
ha 0 procent i riskvikt.

Kommungälden
Kommuninvest har det officiella uppdraget att 
ansvara för svenska kommuner och landstings 
samordnade upphandling av finansiering.

Hög tillgångskvalitet
Vår utlåning sker enbart till våra medlemmar 
och deras majoritetsägda företag. Det innebär att 
Kommuninvest enbart har exponering mot svens-
ka kommuner och landsting. Som framgår ovan 

Kommuninvests särställning

har svenska kommuner och landsting mycket hög 
kreditvärdighet. 

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 
tillgodose vårt likviditetsbehov under ca 12 må-
nader. 

Kvalificerad riskhantering 
Kommuninvest bedriver ett aktivt och kvalificerat 
arbete enligt fastställda riktlinjer för att minimera 
de risker som uppstår verksamheten. Riskhante-
ringen beskrivs mer utförligt på sid 26.

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.

Högsta möjliga rating
Kommuninvest tillhör en liten skara globala lånta-
gare som har högsta möjliga kreditbetyg från kre-
ditvärderingsinstituten Moody’s Investors Service 
och Standard & Poor’s, både avseende lång- och 
kortfristiga krediter. I Sverige har endast Kungariket 
Sverige (svenska staten) och Kommuninvest högsta 
möjliga kreditbetyg från två oberoende institut.
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»Nattodag», av Gun Lindblad.
Fotograf: A.Gunnar Lundkvist
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M A R K N A D E N  F Ö R  K O M M U N A L  F I N A N S I E R I N G

Den kommunala sektorn – 290 kommuner och 
20 landsting – svarar för 70 procent av de of-
fentliga konsumtionsutgifterna och 20 procent 
av BNP. Inräknat de kommunala företagen sva-
rar sektorn för 25 procent av det totala antalet 
anställda i Sverige. Kommuninvest är sektorns 
störste långivare.

Den totala externa låneskulden i kommunerna 
och landstingen inklusive de kommunala företa-
gen uppgår till cirka 350 miljarder kronor. Detta 
motsvarar cirka 31 procent av statsskulden och  
11 procent av BNP. 

Kommuninvest ledande långivare
Kommuninvest är sektorns störste långivare och 
svarar för cirka 30 procent av det totala finansie-
ringsbehovet. Marknadspositionen har successivt 
stärkts, främst beroende på det stadigt ökande an-
talet medlemmar men också på att Kommuninvest 
svarar för en allt större andel av medlemmarnas 
upplåning.

Marknaden för kommunal finansiering har på-
verkats när de traditionella affärsbankerna i takt 
med försvårade refinansieringsmöjligheter har 
stramat upp utlåningen. Utvecklingen har bidragit 
till en ökad efterfrågan hos Kommuninvest. 

Konjunkturnedgång minskar skatteunderlagen
Den kommunala sektorns finansiella ställning på-
verkas negativt av den allt djupare globala låg-
konjunkturen som sedan andra halvåret 2008 fått 
fäste även i Sverige. Alla makroekonomiska prog-

noser pekar mot minskad ekonomisk aktivitet 
med långtgående effekter. Sysselsättningen beräk-
nas minska under både 2009 och 2010. 

Konjunkturnedgången påverkar kommuner-
nas intäkter främst genom den försvagade arbets-
marknaden, där skatteunderlaget reduceras till 
följd av vikande sysselsättning och minskad lö-
neökningstakt. Prognoser för skatteunderlaget 
i kommuner och landsting som görs av Sveriges 
Kommuner och Landsting har kraftigt justerats 
ned för åren 2009-2012. Den ekonomiska situa-
tionen är svårast för landstingen samt för de kom-
muner som drabbats av höga industrivarsel.   

Investeringstakt kan påverkas
Den försämrade ekonomiska situationen kommer 
med all sannolikhet att påverka investeringspro-
grammen i kommuner och landsting. Utvecklingen 
kan antas se olika ut i kommuner, landsting res-
pektive kommunala bolag.

Ett flertal kommuner får troligtvis anledning 
att noggrant överväga sina investeringsprogram, 
vilket kan ge upphov till att planerade investering-
ar skjuts på framtiden eller kanske överges helt.  
Andra kommuner kan ha både de ekonomiska 
möjligheterna och viljan att fungera som konjunk-
turutjämnare. I båda fallen är det troligt att de  
infrastrukturrelaterade investeringarna kommer 
att prioriteras. 

De kommunala bostadsbolagen har under ett 
antal år investerat relativt mycket i nyproduktion, 
framförallt i kommuner med god befolkningstill-
växt. Investeringstakten kan förväntas minska. 
Verksamheter där investeringstakten kan förvän-
tas vara stabil är inom energisektorn. 

Total låneskuld om 350 miljarder  
i kommunal sektor
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U T L Å N I N G S V E R K S A M H E T E N

Kommuninvest är specialiserat på konkurrens-
kraftiga lån, skuldförvaltning och annan service 
som bidrar till effektiv finansförvaltning för våra 
kunder i kommuner och landsting. Våra produkter 
och tjänster är enbart tillgängliga för medlemmar 
i Kommuninvest, medlemmarnas majoritetsägda 
företag samt interkommunala samarbetsorgani-
sationer, om alla dess medlemmar också är med-
lemmar i Kommuninvest. 

All Kommuninvests utlåning sker för närvarande 
i kronor och på löptider upp till 20 år. Utlåningen 
avser både fast och rörlig ränta samt via derivat 
som tilläggsprodukt.

Vår produktportfölj består av fyra huvudsak-
liga låneprodukter:
•	KI-ränta.	Rörlig	ränta	(daglig	räntesättning)	 

och kapitalbindning upp till 10 år. 
•	3	m	Stibor	tillsvidare.	Fast	ränta	3	månader,	 

kapitalbindning 3 månader.
•	3	m	Stibor.	Fast	ränta	3	månader,	kapital- 

bindning upp till 20 år. 
•	Fast	ränta.	Fast	ränta	valfri	period	och	kapital-

bindning upp till 20 år.

Den kommunala sektorns  
internbank

Av Kommuninvests samlade utlåning står kommu-
ner och landsting för 43,2 procent. De kommuna-
la bostadsbolagens andel av utlåningen uppgår till 
40,9 procent samt energibolag och andra kommu-
nalt ägda företag för 15,9 procent. 

De största låneprodukterna är KI-ränta, med 
43,9 procent av utlåningen, och Produkt P, med 
44,0 procent av utlåningen.

Den totala externa låneskulden bland Kom-
muninvests medlemmar uppgår enligt Kommun-
invests beräkningar till cirka 182 miljarder kro-
nor. Kommuninvest står därmed för 58 procent av 
medlemmarnas totala upplåning. 

Ökat fokus på rådgivning
Kommuninvests målsättning att bidra till effek-
tiv finansförvaltning för våra medlemskommu-
ner kräver mer än enbart konkurrenskraftiga lån. 
Därför erbjuds kunderna även finansiell rådgiv-
ning och webbaserade analysverktyg. Vi åtar oss 
allt från generell finansiell rådgivning som syftar 
till att utveckla effektiva strategier för ränteval till 
sammansättning av den kommunala koncernens 
kreditportfölj.
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U P P L Å N I N G S V E R K S A M H E T E N

Samlad exponering mot  
svensk kommunal sektor 

Kommuninvests utlåning finansieras via korta 
och långa upplåningsprogram på nationella och 
internationella kapitalmarknader. Kommuninvest 
har en bred kontaktyta med finansiella inter- 
mediärer och etablerade investerarrelationer värl-
den över.

Kommuninvests upplåningsstrategi baseras på di-
versifierade investeringskällor, både vad gäller 
upplåningsmarknader, investerarkategorier, upp-
låningsvalutor och upplåningsprodukter. Vi håller 
hög flexibilitet för att kontinuerligt möta investe-
rarnas behov av placeringsinstrument.  Kommun-
invest uppfattas som en stabil och säker låntaga-
re, med exponering enbart mot svensk kommunal 
sektor och högsta möjliga rating. 

Huvuddelen av Kommuninvests upplåning 
sker i form av emitterade obligationer (för löpti-
der över 1 år) och certifikat (för löptider under 1 
år). En mindre del av upplåningen sker som direkt 
lånefinansiering. Kommuninvest hanterar ett brett 
utbud av strukturerade produkter, såväl valuta 
som aktier och råvaror. Vi agerar i löptider mellan 

1 dag och 30 år och är i huvudsak inriktade på 
icke-exotiska typer av finansiella instrument med 
fast eller rörlig ränta.

Internationella och inhemska  
upplåningsprogram
Kommuninvests finansieringsbas är spridd över 
flera olika geografiska marknader, med den svens-
ka och japanska marknaden som de enskilt störs-
ta marknader. I strategin ingår att öka närvaron 
på kapitalmarknader i bland annat Kanada, USA, 
Australien och Nya Zeeland.  

Kommuninvests största upplåningsprogram är:
•	Kommuninvest	EMTN	program	(Euro	Medium	

Term Note), ett medelfristigt obligationspro-
gram. 

•	Kommuninvest	Euro-Commercial	Paper	Pro-
gramme, ett kortfristigt upplåningsprogram. 

•	Kommuninvest	Domestic	Commercial	Paper	
Program, ett kortfristigt upplåningsprogram  
riktat till den svenska marknaden.

•	Japanska	s.k.	Shelf	Registrations	ett	medelfris-
tigt obligationsprogram. 

•	Tyska	s.k.	Schuldscheins	und	Namenschuldver-
schreibung, medelfristiga obligationsprogram.
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En värdebaserad  
företagskultur

Kommuninvest är en kvalitets- och kunskaps-
orienterad organisation med höga krav på kom-
petens och prestation. Vi arbetar aktivt med att 
skapa en företagskultur genomsyrad av våra 
kärnvärden: Kvalitet, Tydlighet, Delaktighet och 
Helhet. Det goda medarbetarskapet är en viktig 
del av verksamhetsstyrningen.

Kommuninvest är en aktör som med stark förank-
ring i svensk kommunal sektor är verksam på ka-
pitalmarknader världen över. Verksamhetens art 
har en grad av komplexitet och specialisering som 
ställer mycket höga krav på den samlade och indi-
viduella kompetensen. 

Kärnvärden i fokus för verksamhets- 
utveckling och -styrning
Under senare år har Kommuninvest bedrivit ett 
omfattande värderingsarbete i syfte att internt 
och externt tydliggöra vad Kommuninvest står 
för och mot vilka mål som verksamheten ska be-
drivas. Processen har inkluderat utveckling av de 
specifika kärnvärden som präglar Kommuninvests 
värderingar. Samtliga medarbetare i Kommunin-
vest har varit engagerade i denna process, vilket 
bland annat resulterat i utvecklingen av ett 40-tal 
företagsgemensamma kärnvärdeslöften – konkre-
ta löften som kan omsättas i det dagliga arbetet 
och bidra till att Kommuninvest når sina mål. Yt-
terligare löften har utvecklats för företagets olika 
funktioner. Kommuninvests kärnvärden och kärn-
värdeslöften är nu så väl etablerade att de på ett 
naturligt sätt är en grundläggande del av verksam-
hetsplanering och -styrning. 

Medarbetare som förväntas, och vill, bidra
Kommuninvests vision är att medarbetarna ska 
uppleva och bidra till att Kommuninvest är en 
kvalitets- och kunskapsorienterad arbetsplats, där 
den enskilde individen motiveras, utvecklas och 
trivs. Engagemang och ett gott medarbetarskap 
är en viktig del i framgångsformeln för Kommun-
invest – när Kommuninvest växer och utvecklas 
både måste och får medarbetarna växa och ut-
vecklas. Det är vidare viktigt att alla specialist-
kompetenser samspelar effektivt.

Satsningar på kompetensutveckling
Kommuninvest investerar årligen betydande resur-
ser för att öka medarbetarnas kunskap och stödja 
professionell och personlig utveckling. Kommun-
invest kräver exempelvis att finansrådgivare blir 
licensierade av SwedSec (som ansvarar för licen-
siering av anställda på den svenska värdepappers-
marknaden), trots att detta ej är ett formellt krav 
för utlåning till offentlig sektor. Flera medarbeta-
re har också kunnat kvalificera sig för ett 1-årigt 
IFL-program om 35 dagars utbildning i finansiell 
ekonomi, nationalekonomi och redovisning.

Medarbetarundersökningar
För andra året i rad har vi genomfört en medar-
betarundersökning där frågeområdena har utgått 
från våra kärnvärden. 

Arbetstillfredsställelsen har generellt sett ökat. 
Nöjd medarbetarindex har ökat från 53 till 60. 
Ambassadörsindex har ökat med 37 procenten-
heter, vilket till stor del kan hänföras till mycket 
större trygghet och trivsel. Även med avseende på 
förtroendet för ledningen finns en signifikant  
positiv skillnad. Medarbetarnas kännedom om 
bolagets mål och vision har ökat. 
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Sjukfrånvaro, %
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Medelålder totalt:         40,5 år
Kvinnor, 22 personer:    39,7 år
Män, 22 personer:  41,3 år

medelålder

Prestationssystem 
För att skapa ett kraftfullt verktyg för verksam-
hetsstyrningen, tydliggöra individens bidrag till 
det totala resultatet och även motivera medarbe-
tarna omfattas samtlig personal – exklusive VD, 
internrevisor, controller och en anställd ägarrepre-
sentant – av ett rörligt prestationssystem. Systemet 
är utformat utifrån Kommuninvests speciella in-
riktning och verksamhet och fokuserar på värde-
skapandet i alla delar förutom utlåningsverksam-
heten.

Personalsammansättning
Vid slutet av 2008 hade Kommuninvest 44 an-
ställda, varav 22 kvinnor och 22 män. Merparten 
hade högskoleutbildning inom ekonomi- och juri-
dikområdena. Genomsnittsåldern uppgick till 40,5 
år, med ett spann mellan 25 och 64 år.

Sjukfrånvaron låg under året på 2,3 procent.

INTERNREVISOR

FINANSUTSKOTT
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 »Krokar», av Elisabeth Henriksson. Foto: Hans Thorwid/Nationalmuseum.
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Kommuninvest i Sverige AB (”Kommuninvest”)  
är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest eko-
nomisk förening, vars medlemmar är svenska 
kommuner och landsting.

Bolagets syfte är att erbjuda långfristigt goda 
villkor för medlemmarnas finansiella verksamhet. 
Detta sker genom att erbjuda tillgång till konkur-
renskraftiga lån, skuldförvaltning samt andra tjäns-
ter som bidrar till en effektiv finansförvaltning.

Kommuninvests erbjudanden riktar sig enbart 
till medlemmarna i Kommuninvest ekonomiska 
förening och till medlemmarnas majoritetsägda 
företag.

Verksamhetens omfattning påverkas främst av 
antalet föreningsmedlemmar och deras finansiel-
la behov samt Kommuninvests förmåga att erbju-
da goda lånevillkor. Det senare förutsätter i sin tur 
att Kommuninvest kan erhålla förmånliga villkor 
i sin egen finansiering på inhemska och utländska 
kapitalmarknader.

Kommuninvest är också intresseorganisation 
för kommunsektorn i frågor som avser de allmän-
na förutsättningarna för sektorns finansiering. 

Kommuninvest är ett kreditmarknadsbolag 
och står under Finansinspektionens tillsyn. 

Marknad
2008 präglades av exceptionell turbulens på  
världens finansiella marknader. Osäkerhet kring 
stabiliteten i de finansiella systemen och kring  
solvensen hos finansiella institutioner bidrog till 
en påtaglig ovilja att låna ut pengar aktörer emel-
lan. Finansieringssituationen i banksystemet på-
verkade i sin tur lånemöjligheterna för hushåll, 
företag och offentliga aktörer. I det aktuella mark-
nadsläget representerar Kommuninvest en typ av 
stabil och trygg låntagare som starkt efterfrågas. 
Bidragande orsaker är bolagets roll som Kom-
mungäld och den höga kreditvärdigheten.

Föreningen fick under året 13 nya medlem-
mar och därmed hade Kommuninvest 223 (210) 
medlemmar varav 216 (203) kommuner och 7 (7) 
landsting vid utgången av 2008. 

Resultat
Rörelseresultatet (resultat före skatt och boksluts-
dispositioner) uppgick till 75,3 (30,7) mkr. Jäm-

fört med föregående år förbättrades rörelseresul-
tatet med 145 procent, hänförligt både till ökade 
utlåningsvolymer och förbättrade marginaler. Re-
sultat efter bokslutsdispositioner och skatt upp-
gick till 44,5 (24,1) mkr.

Räntenettot ökade till 152,1 (79,6) mkr. För-
bättringen var hänförlig en stark utveckling un-
der andra halvåret, med ökade utlåningsvolymer 
och förbättrade marginaler, som mer än väl kom-
penserade ett svagare räntenetto under första  
halvåret. 

Återköp av emitterade värdepapper samt  
försäljning av finansiella instrument har bidragit 
positivt till resultatet med 41,3 (28,5) mkr vilket 
redovisas under nettoresultat av finansiella trans-
aktioner.

Orealiserade marknadsvärdesförändringar re-
dovisade i resultaträkningen uppgår till -2,7 (7,8) 
mkr och redovisas under nettoresultat av finansi-
ella transaktioner. 

I nettoresultat av finansiella transaktioner  
ingår även den beräknade resultateffekten, -25,8 
mkr, hänförlig till ersättning av derivatkontrakt 
efter konkursen för Lehman Holdings, Inc. och  
relaterade bolag (”Lehman Brothers”).

Det operativa resultatet (resultatet exklusive 
effekter av marknadsvärdesförändringar) uppgick 
till 78,0 (22,9) mkr. 

Kostnaderna uppgick till 87,4 (80,6) mkr. De 
ökade kostnaderna är främst hänförliga till ökade 
personalkostnader. 

Kreditförluster
Kreditförlusterna uppgick till 0 (0) mkr.  
Kommuninvest har aldrig haft en kreditförlust  
i sin utlåningsverksamhet.

Finansiell ställning
Balansomslutningen ökade till 142,7 (109,9) mdkr 
till följd av kraftigt ökade utlåningsvolymer. 

Utlåning
Utlåningen uppgick vid årets slut till 104,7 (77,9) 
mdkr. I nominella termer (faktiskt utlånat) var  
utlåningen 103,0 (77,8) mdkr, en ökning med 32 
procent jämfört med föregående år. Utlåningsök-
ningen är hänförlig en kraftig utlåningstillväxt  
under andra halvåret, pådrivet av en stark efter-
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frågan från Kommuninvests medlemmar. Betydan-
de utlåningsvolymer som tidigare var bankfinan-
sierade överfördes då till Kommuninvest.

Placeringar
Vid årets slut hade Kommuninvest 21,9 (25,9) 
mdkr placerade som likviditetsreserv i avvaktan 
på utlåning. Placeringarna utgörs i huvudsak av 
räntebärande värdepapper med hög kreditvärdig-
het, lägst A2 (Moody’s) respektive A (Standard & 
Poor’s) i rating. 57 (51) procent av placeringarna 
var hänförliga stater/kommuner eller finansiella 
institut med statliga garantier. 

Kommuninvest hade inte någon direkt expone-
ring mot den amerikanska bolånemarknaden och 
inte heller några positioner i strukturerade kredit-
produkter som ABS, Asset-Backed Securities, eller 
CDOs, Collateralised Debt Obligations.

Upplåning
Upplåningen uppgick vid årets slut till 131,5 
(98,2) mdkr. 

Derivat
Derivat med positivt respektive negativt mark-
nadsvärde uppgick till 16,1 (5,9) mdkr respektive 
10,7 (11,3) mdkr.

Eget kapital
Vid utgången av 2008 uppgick det egna kapita-
let till 460,6 (372,4) mkr. Förutom årets vinst 
har det egna kapitalet påverkats av förändringar 
i marknadsvärden för finansiella tillgångar klas-
sificerade som tillgängliga för försäljning där 
orealiserade förändringar i marknadsvärden  
redovisas direkt mot eget kapital under fond för 
verkligt värde. Fond för verkligt värde uppgår 
till 9,5 (-5,4) mkr.

Aktiekapital
Genom det bemyndigande som årsstämman gett 
styrelsen har aktiekapitalet under året ökat med 
37,8 (45,8 ) mkr genom nyemission. Syftet är att 
stärka bolagets ekonomiska bas genom att över-
föra insatser från nya medlemmar i föreningen. 
Sådana överföringar har gjorts regelbundet i takt 

med stigande medlemsantal. Aktiekapitalet upp-
gick till 236,7 (198,9) mkr fördelat på 2 367 000 
(1 989 000) aktier. 

Kapitaltäckning
Kapitaltäckningskvoten uppgick till 3,35 (1,81),  
se not 23.

För femårsöversikt, se sidan 48–49. 

Rating
Kommuninvest har sedan april 2002 det högsta 
kreditbetyget Aaa av Moody’s och sedan 2006 det 
högsta kreditbetyget AAA av Standard & Poor’s. 

Händelser av väsentlig betydelse  
som inträffat under räkenskapsåret  
eller efter dess slut
Den finansiella turbulensen resulterade under 
2008 i kraftiga rörelser i de korta marknadsrän-
torna. Samtidigt rådde fortsatt stark efterfrågan 
på rörliga räntor bland Kommuninvests kunder. 

I syfte att skapa en varaktigt konkurrenskraftig 
prissättning av Kommuninvests rörliga kortränte-
produkter, kompletterades finansieringsstrategin 
under första halvåret med ett kort upplåningspro-
gram riktat till den europeiska kapitalmarknaden. 
Under andra halvåret lanserades ett liknande pro-
gram för den svenska marknaden. Båda program-
men mottogs positivt.

Konkursen för Lehman Brothers fick påtagliga 
konsekvenser för synen på risk och tillgången till 
likviditet i de finansiella systemen under årets sis-
ta kvartal. Stora kreditvolymer styrdes mot Kom-
muninvest, som fick fungera som ”lender of last 
resort” för sina medlemmar. Samtliga medlem-
mars finansieringsbehov kunde tillgodoses. 

Risker och osäkerhetsfaktorer
Kommuninvest möter i sin verksamhet ett antal 
risker och osäkerhetsfaktorer som negativt kan 
påverka bolagets resultat, finansiella ställning, 
framtidsutsikter eller möjlighet att uppnå fastställ-
da mål.

Den allmänna utvecklingen på kapitalmarkna-
derna, inklusive ränteutveckling och likviditetssi-
tuation, samt investeringsviljan på olika markna-
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der kan påverka konkurrenssituationen och hur 
Kommuninvests konkurrensfördel utvecklas. Om 
Kommuninvest inte kan rekrytera och behålla kva-
lificerade medarbetare, kan det begränsa Kommun-
invests konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. 
Bolagets lokalisering utgör också en risk, med avse-
ende på tillgång till kvalificerad kompetens. 

Medarbetare och miljö
Antalet medarbetare ökade under året med sex 
personer och uppgick vid årsskiftet 2008 till 44. 
Principer och processer för ersättningar och för-
måner till ledningen, se not 7.

Kommuninvest bedriver ingen verksamhet som 
är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Kommun-
invest har utarbetat en miljöpolicy som kommer 
att behandlas av styrelsen under början av 2009.

Utsikter för 2009
Intresset för Kommuninvests verksamhetsidé ökar 
och föreningen kommer att få flera nya medlem-
mar under 2009. Detta förväntas även bidra till 
ökad utlåning, då en historisk korrelation finns 
mellan medlemstillväxt och utlåningstillväxt. Sam-
tidigt kan faktorer som den kommunala sektorns 
nyinvesteringar påverka medlemmarnas upplå-
ningsbehov. Kommuninvest bedöms i rådande 
marknadsläge ha goda förutsättningar att erbjuda 
konkurrenskraftiga låneprodukter.

Byte av redovisningsprinciper samt dess  
konsekvens för tillämpning av rörelseregler
I oktober 2008 ändrades de internationella redo-
visningsreglerna IAS 39 och IFRS 7. Ändringarna 
ger möjlighet att omklassificera finansiella instru-
ment. 

Kommuninvest har valt att omklassificera ett 
antal placeringar från kategorin finansiella till-
gångar tillgängliga för försäljning till kategorin  
lånefordringar och kundfordringar. Omklassifi- 
ceringen har påverkat fond för verkligt värde med 
66,4 mkr, se not 22. Omklassificeringen har ingen 
effekt på kapitalbasen samt marginell effekt på  
de exponeringsbelopp som ligger till grund för  
kapitalkraven.

Koncernbidrag
Kommuninvest lämnar ett koncernbidrag på  
12,5 mkr till Kommuninvest ekonomisk förening. 
Bidraget gör det möjligt för föreningen att för  
åttonde året i rad genomföra en insatsemission till 
medlemmarna. Om föreningsstämman bifaller  
föreningsstyrelsens förslag, motsvarar emissio-
nen 3,5 % av andelskapitalet. Styrelsen för Kom-
muninvest i Sverige AB avser samtidigt att föreslå 
en nyemission av aktier till ägarföreningen. Ny-
emissionens storlek motsvarar beloppsmässigt det 
tänkta insatsemissionsbeloppet i föreningen.
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Den grundläggande principen för Kommunin-
vests riskhantering är att villkoren för upplåning 
och utlåning ur ett riskperspektiv ska vara likvär-
diga. Syftet är att minimera eller eliminera de ris-
ker som uppstår i verksamheten. 

Kommuninvest är som en del av offentlig sektor 
skyldigt att beakta Kommunallagens förbud mot 
spekulativ och riskfylld verksamhet enligt  
2 kap. 7 § Kommunallagen. 

Riskorganisation och ansvar
Kommuninvests regler och processer har utfor-
mats för att säkerställa en systematisk och trygg 
riskhantering. Styrelsen har det övergripande 
ansvaret för riskexponering och hantering av 
risker samt beslutar om bolagets övergripande 
riskpolicy och instruktioner för finansverksam-
heten. 

Styrelsen beslutar om övergripande mål för ka-
pitaltäckning, 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. 

En särskild stabsfunktion med en oberoende 
ställning inom bolaget följer den löpande kontrol-
len i verksamheten. Den särskilda stabsfunktionen 
har det övergripande och samordnande ansvaret 
för bolagets samlade risker (riskkontroll) och rap-
porterar till VD och styrelse. Risk- och analys-
funktionen ansvarar för att kontrollera och ge-
nomföra löpande uppföljning och analys av risker. 
Rapportering sker dagligen till VD och månatligen 
till styrelsen.

De risker som Kommuninvest möter i verk-
samheten och behöver hantera är:

Kredit- och motpartsrisk
Likviditetsrisk
Marknadsrisk
Operativ risk

Kredit- och motpartsrisk
Risken för förlust på grund av att kunder eller 

motparter inte uppfyller sina åtaganden inom av-
talad tid.

En viktig del i arbetet med att minimera risker 
är att kontinuerligt analysera och följa utveckling-
en av Kommuninvests motparter. I utlåningsverk-
samheten analyseras varje kommun eller landsting 
före inträdet i föreningen. Medlemmarnas utveck-
ling analyseras därefter två gånger årligen utifrån 
en fastslagen modell. Som en del i analysproces-
sen fastställer styrelsen årligen utlåningslimiter för 
medlemmarna. Utlåningslimiten är generell och 
fastställs med utgångspunkt från medlemmarnas 
koncernupplåning. Enskilda medlemmar kan, ef-
ter särskilda granskningar, ha förhöjda utlånings-
limiter. De förhöjda lånelimiterna motiveras nor-
malt med att det finns tillgångar med så kallade 
övervärden.

De finansiella motparterna bedöms efter sin fi-
nansiella styrka och jämförs med andra liknande 
aktörer. Analysen syftar till att ge en fullgod bild 
av motpartens förmåga att fullgöra sina förplik-
telser vid en förändrad marknadssituation. I kre-
ditgruppens arbete ingår även att föreslå bortta-
gande eller införande av begränsningar av tidigare 
godkända motparter och finansiella instrument. 
Kreditgruppen ska i tillägg till en månatlig risk-
rapport från Risk & analysgruppen minst en gång 
årligen redovisa utvecklingen av samtliga motpar-
ter för Kommuninvests styrelse.

Kommuninvests totala kreditriskexponering 
framgår av not 3. Per den 31 december 2008 var 
76 (72) procent av kreditriskexponeringen mot 
svenska kommuner och landsting, 16 (23) procent 
av exponeringen mot stater och andra emittenter 
av värdepapper samt 8 (5) procent av exponering-
en mot derivatmotparter.

Kredit- och motpartsrisk delas in i tre katego-
rier:
•	Risker	vid	utlåning	
•	Risker	vid	placering	av	ännu	inte	utlånat	kapital	
•	Risker	vid	värdeförändring	av	derivatkontrakt

Risker vid utlåning
Motparterna är medlemmarna i Kommuninvests 
ägarförening Kommuninvest ekonomisk förening 
och deras majoritetsägda bolag och utlåning sker 
endast till dessa. Alla medlemmar ställer ut en so-
lidarisk borgen för Kommuninvests åtaganden. 

Riskhantering
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Placerat kapital fördelat på emittentkategori 2008-12-31

Statligt relaterade och 
kommuner, 57,9 %

Banker Norden, 
21,0  %

Banker Europa, 
17,7  %

Banker Australien 
och Japan, 1,8  %

Banker Nordamerika, 1,6  %

Källa: Kommuninvest

Placerat kapital fördelat på ratingkategori 2008-12-31

Grupp AAA, 36 %

Grupp AA, 51 %

Grupp A, 13 %

Källa: Kommuninvest
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För de majoritetsägda bolagen finns alltid en ga-
ranti från medlemskommunen ifråga. Därigenom 
försäkras att medlemskommuner och landsting 
står bakom all utlåning som sker från Kommunin-
vest. Kommunsektorn har, ur kapitaltäckningssyn-
punkt, en riskviktning om 0 procent.

Risker vid placering av ännu  
inte utlånat kapital
Motparterna är finansiella institutioner. Risken 
utgörs av förlust såväl som värdeförändring av 
det placerade kapitalet. Dessa risker begränsas av 
att placering endast sker hos motparter med hög 
kreditvärdighet. Som hög kreditvärdighet räknas 
lägst stabil A-nivå från något av de internationellt 
erkända kreditvärderingsinstituten. En betydande 
del av det placerade kapitalet finns hos statligt  
garanterade finansiella institutioner, motparter 
som vanligtvis innehar högsta kreditbetyg. Ris-
kerna 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 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 
Motparterna är finansiella institutioner. Motparts-
riskerna begränsas genom att kontrakt ingås med 
motparter med hög kreditvärdighet och med krav 
på ställda säkerheter. 

I syfte att begränsa marknadsrisker som upp-
står när upplåningens och utlåningens avtalsmäs-

siga villkor inte överensstämmer, används riskhan-
teringsinstrument i form av derivatkontrakt. 
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.

Ökat fokus på hantering  
av motpartsrisker
Under 2008 ökade motpartsriskerna gradvis, för 
att kulminera i samband med Lehman Brothers 
konkurs.  Många motparter fick under året sänkt 
kreditbetyg med fortsatt negativa utsikter. Mot-
partsexponeringar ökade också på grund av den 
försvagade svenska kronan och volatila aktie- och 
råvarumarknader. 

Utvecklingen ledde till att Kommuninvest 
stängde affärsutrymmet med vissa motparter. Nya 
motparter blir inte godkända för derivat om inte 
Kommuninvest och motpart kommer överens om 
villkoren för ställande av säkerhet i CSA-avtalen 
(Credit Support Annex).  

Rätt till förtidsinlösen
Kommuninvest är vidare medlem i organisationen 
ISDA (International Swaps and Derivatives Asso-
ciation) och ställer som krav för att ingå avtal en 
rätt till förtidsinlösen om motpartens kreditbetyg 
försämras under en viss nivå. Enligt riktlinjer från 
styrelsen ska Kommuninvest verka för att sprida 
derivatkontrakt mellan olika typer av motparter 
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Fordringar på derivatkontrakt fördelat på motpartsgrupp 2008-12-31

Banker Norden, 
19  %

Banker Europa, 41  %

Derivatprogram, 12  %

Banker Nordamerika, 28  %

Källa: Kommuninvest
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såväl som motparter i olika geografiska områden. 
Risken är att förlust uppstår om motparten inte 
fullgör sina förpliktelser.

Riskexponeringen utgörs av kostnaden för att  
anskaffa ett likvärdigt kontrakt i marknaden.  
En sådan kostnad beräknas för varje kontrakt och 
betraktas som en risk på motparten i kontraktet. 
Leveransrisk kan också sägas vara en kredit- och 
motpartsrisk. Det är risken för att en motpart inte 
kan fullgöra en värdepappers- eller betalnings-
transaktion. Förutsättningen för att Kommunin-
vest ska ingå en transaktion är därför att mot- 
parten först måste fullgöra sina förpliktelser, alter-
nativt att ett tillvägagångssätt används där båda 
parter måste ha fullgjort sina åtaganden samtidigt.

Erhållna säkerheter för derivat
För att begränsa risker och exponeringar som 
uppkommer på grund av värdeförändring av  
derivat, ingår vi säkerhetsavtal med motparter i 
derivatkontrakten, CSA-avtal. Dessa ger oss en 
ensidig rätt att under vissa förutsättningar krä-
va extra säkerheter. Det som avgör när och hur 
mycket extra säkerheter som ska ställas är om 
värdeförändringen av ingångna derivatkontrakt 
överstiger i avtalet fastställd exponering eller om 
motpartens kreditvärdighet försämras. Sådana  
säkerheter ska utgöras av statspapper som ur  
kapitaltäckningssynpunkt har noll i riskvikt.  
Avsikten med säkerhetsavtal är att täcka fordring-
ar och samtidigt utöka affärsutrymmet med mot-
parterna.

Omfattningen av Kommuninvests åtaganden 
genom derivatkontrakt framgår av Not 3. 63 (88) 
procent av derivatkontrakten, baserat på nominella 

belopp, är fördelade på motparter med ett kredit-
betyg 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. Per den 31 
december 2008 hade Kommuninvest säkerheter från 
motparter på motsvarande 4 819 miljoner SEK.  
Säkerheterna består av värdepapper utgivna av föl-
jande stater: Tyskland, Frankrike, Danmark och 
Sverige.

Likviditetsrisk
Risken för väsentligt högre kostnader för att låna 
upp de medel som behövs eller för förlust när till-
gångar inte kan avyttras till rimligt pris.

Likviditetsrisk kan enklast beskrivas som brist 
på finansiering. För att kunna tillgodose utlånings-
behovet även under perioder då finansieringsmöj-
ligheterna på kapitalmarknaderna är begränsa-
de eller för kostsamma har styrelsen beslutat om 
en primär likviditetsreserv på lägst 4 procent och 
högst 6 procent av balansomslutningen. Dessutom 
finns placeringar i form av överlikviditet vilket ska 
täcka utlåningsbehovet för de kommande 12 må-
naderna. Kommuninvests likviditetsexponering 
med avseende på återstående löptider på tillgångar 
och skulder framgår av not 3. Även kassaflödesana-
lysen belyser Kommuninvests likviditetssituation.

Marknadsrisk
De marknadsrisker Kommuninvest främst är  
exponerat mot är ränterisk och valutarisk.

Ränterisk begränsas på portföljnivå
Ränterisk uppkommer när räntebindningstiden 
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mellan placerat kapital och finansieringen av det-
samma inte överensstämmer. På grund av verk-
samhetens omfattning är det inte alltid möjligt att 
erhålla fullständig matchning mellan bolagets  
tillgångar (utlåning) och skulder (finansiering) för 
varje enskild position, utan ränterisken begränsas 
även på portföljnivå. 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 (exponeringen) i portföljen 
får vid varje mättillfälle aldrig överstiga 10 miljo-
ner kronor vid en (1) procentenhets parallellför-
skjutning av avkastningskurvan. 2008-12-31 var 
risken i hela portföljen 701 (3 208) tkr vid en pro-
centenhets parallellförskjutning.

Valutarisk 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.

Operativ risk
Risken för oväntade ekonomiska eller förtroende-
mässiga förluster till följd av interna orsaker, till 
exempel datafel, eller händelser i omvärlden, till 
exempel brottslighet.

Arbetet med operativa risker är inriktat på vår 
interna miljö, som är den vi i första hand kan på-
verka. Ett exempel på operativ risktyp är legal 
risk. Det är risken för förlust på grund av att ett 

kontrakt på juridiska grunder inte kan genomdri-
vas, till exempel till följd av otillräcklig dokumen-
tation.

De operativa riskerna reduceras genom:
•		Dualitetsprincipen	–	en	enskild	person	får	ald-

rig ensam handlägga en transaktion genom hela 
behandlingskedjan. I ett affärsflöde är normalt 
minst tre personer från olika avdelningar delak-
tiga.

•		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.
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tkr   Not 2008 2007

Ränteintäkter    4 727 197 3 792 707

Räntekostnader    -4 575 122 -3 713 097

RäNteNetto   4 152 075 79 610

Provisionskostnader   5 -3 633 -3 126

Nettoresultat av finansiella transaktioner   6 13 942 34 181

Övriga rörelseintäkter    336 600

Summa RöRelSeiNtäkteR    162 720 111 265

Allmänna administrationskostnader   7 -80 582 -75 868

Avskrivning på materiella anläggningstillgångar   16 -1 630 -1 602

Övriga rörelsekostnader   8 -5 174 -3 093

Summa koStNadeR     -87 386 -80 563

   

RöRelSeReSultat    75 334 30 702

Bokslutsdispositioner   9 -11 636 544

Skatt på årets resultat   10 -19 158 -7 120

ÅRetS ReSultat    44 540 24 126

Resultaträkning
1 januari - 31 december



31

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 8

R E S U LTAT-  O C H  B A L A N S R Ä K N I N G

tkr   Not 2008 2007

tillgÅNgaR 

Kassa    3 5

Belåningsbara statsskuldförbindelser    11 1 879 588 5 598 771

Utlåning till kreditinstitut   3 2 439 973 2 513 814

Utlåning    12 104 658 088 77 937 698

Obligationer och andra räntebärande värdepapper   13 17 631 604 17 748 327

Aktier och andelar   14 323 146

Aktier och andelar i intresseföretag   15 504 504

Derivat    3 16 094 288 5 863 772

Materiella tillgångar   16 4 415 3 184

Övriga tillgångar    25 925 249 051

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    3 744 2 284

Summa tillgÅNgaR    142 738 455 109 917 556

     

SkuldeR, avSättNiNgaR och eget kapital   

Skulder till kreditinstitut   3 5 390 191 4 627 355

Emitterade värdepapper    3 126 106 103 93 561 362

Derivat    3 10 675 017 11 275 184

Övriga skulder   17 40 421 32 223

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    13 499 8 294

Avsättningar   18 402 182

Summa skulder och avsättningar    142 225 633 109 504 600

    

obeskattade reserver   19 52 169 40 533

eget kapital    460 653 372 423

Bundet eget kapital   

   Aktiekapital ( 2 367 000 st aktier och kvotvärde 100 kr)     236 700 198 900

   Reservfond    17 473 17 473

Fritt eget kapital     

   Fond för verkligt värde    9 461 -5 429

   Balanserad vinst eller förlust    152 479 137 353

   Årets resultat    44 540 24 126

Summa eget kapital    460 653 372 423

Summa SkuldeR, avSättNiNgaR och eget kapital    142 738 455 109 917 556

     

poster inom linjen     

Övriga ställda säkerheter   20 323 146

Ansvarsförbindelser    Inga Inga

Åtaganden     

   - utställda lånelöften    1 752 688 3 107 975

Balansräkning
Per den 31 december
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2008      totalt eget

 Bundet eget kapital  Fritt eget kapital  kapital

 aktiekapital   Reserv verkligt  Balanserad Årets   

   fond värde vinst eller resultat 

   reserv förlust 

tkr 

Ingående eget kapital 2008-01-01 198 900 17 473 -5 429 137 353 24 126 372 423

      

Vinstdisposition 0 0 0 24 126 -24 126 0

Finansiella tillgångar som kan säljas:       

Omvärderingar redovisade 

direkt mot eget kapital 0 0 22 941 0 0 22 941

Redovisad i resultaträkningen 

vid avyttring 0 0 -3 764 0 0 -3 764

Omklassificering till låne- och kundfordringar 0 0 -18 050 0 0 -18 050

      

Låne- och kundfordringar      

Omklassificering från finansiella 

tillgångar som kan säljas 0 0 18 050 0 0 18 050

Årets avskrivning  0 0 -4 287 0 0 -4 287

      

Årets resultat 0 0 0 0 44 540 44 540

Summa förmögenhetsförändringar, 

exkl. transaktioner med bolagets ägare 0 0 14 890 24 126 20 414 59 430 

     

Nyemission 37 800 0 0 0 0 37 800

Koncernbidrag 0 0 0 -12 500 0 -12 500

Skatt hänförlig till poster som redovisats  

direkt mot eget kapital    3 500  3 500

utgående eget kapital 2008-12-31 236 700 17 473 9 461 152 479 44 540 460 653

2007      totalt eget

 Bundet eget kapital  Fritt eget kapital  kapital

 aktiekapital   Reserv verkligt  Balanserad Årets   

  fond värde vinst eller resultat 

   reserv förlust  

tkr    

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

     

Vinstdisposition 0 0 0 17 882 -17 882 0

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

      

Årets resultat 0 0 0 0 24 126 24 126

Summa förmögenhetsförändringar, 

exkl transaktioner med bolagets ägare 0 0 11 642 17 882 6 244 35 768 

Nyemission 45 800 0 0 0 0 45 800

Koncernbidrag 0 0 0 -11 450 0 -11 450

Skatt hänförlig till poster som  

redovisats direkt mot eget kapital    3 206  3 206

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

Eget kapital
Redogörelse för förändringar avseende förändringar i eget kapital.
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tkr     2008-12-31 2007-12-31

Likvida medel vid periodens början    780 139 753

den löpande verksamheten     

Rörelseresultat     75 334 30 702

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet not 1    4 271 -3 956

Betald inkomstskatt     -3 938 -15 264

kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av  

den löpande verksamhetens tillgångar och skulder    75 667 11 482

Förändring av räntebärande värdepapper    4 381 533 4 591 863

Förändring av utlåning    -25 373 971 -11 652 793

Förändring av övriga tillgångar    212 292 -2 349 927

Förändring av övriga skulder    10 050 7 459 011

kassaflöde från den löpande verksamheten     -20 694 429 -1 940 364

     

investeringsverksamheten     

Försäljning/utrangering av materiella tillgångar    – 163

Förvärv av materiella tillgångar    -2 861 -1 593

kassaflöde från investeringsverksamheten    -2 861 -1 430

     

Finansieringsverksamheten     

Förändring av emitterade värdepapper    20 392 484 787 052

Förändring av skulder till kreditinstitut    618 508 978 213

Nyemission    37 800 45 800

Lämnat koncernbidrag    -11 450 -8 244

kassaflöde från finansieringsverksamheten    21 037 342 1 802 821

    

Årets kassaflöde    340 052 -138 973

     

likvida medel vid årets slut not 2    340 832 780

     

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    1 630 1 602

Förändring av upplupet anskaffningsvärde    1 034 2 483

Kursdifferenser från förändring av finansiella anläggningstillgångar    -1 063 -286

Orealiserade marknadsvärden    2 670 -7 755

Summa    4 271 -3 956

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 2008  
och avser Kommuninvest i Sverige AB (publ), organisations-
nummer 556281-4409. Kommuninvest har sitt säte i Örebro.
Kommuninvests adress är: Box 124, 701 42 Örebro.

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 
25 februari 2009. Resultat- och balansräkning blir föremål för 
fastställelse på årsstämman den 2 april 2009.

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 2008:25) 

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 2008:25

De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats 
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiel-
la rapporterna, om inte annat framgår.

ändrade redovisningsprinciper
IASB gjorde under hösten ändringar i IAS 39 och IFRS 7,  
som också godkänts för tillämpning i EU, som medger att  
finansiella tillgångar under vissa förutsättningar tillåts omklas-
sificeras från innehav för handelsändamål om tillgången inte 
längre innehas med avsikten att sälja eller återköpa den i en 
nära framtid. Vidare tillåts numera också omklassificering från 
finansiella tillgångar som kan säljas om tillgången uppfyllde 
definitionen ”Lånefordringar och kundfordringar” om den inte 
hade klassificerats som Finansiella tillgångar som kan säljas, 
om företaget avser och har förmåga att behålla den finansiella 
tillgången under förutsebar framtid eller till förfall.

Kommuninvest har under året valt att klassificera om  
placeringar från kategorin Finansiella tillgångar som kan säl-
jas. Kommuninvest har gjort bedömningen att man har för-
mågan och avsikten att inneha tillgångarna för en överskåd-
lig framtid eller till förfall. Placeringarna uppfyller kriterierna 
för Låne- och kundfordringar och har därför klassificerats om 
till denna kategori. Omklassificeringen har genomförts per den 
10 november 2008. Placeringarnas verkliga värden per 10 no-
vember utgör dessa tillgångars upplupna anskaffningsvärde 
per denna dag. De belopp som i förekommande fall redovisas i 
fond för verkligt värde avseende instrument som omklassifice-
rats från Finansiella tillgångar som kan säljas till Lånefordring-
ar och kundfordringar periodiseras över instrumentens återstå-
ende löptid.

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

Framtida redovisningsprinciper. Nya och ändrade  
standarder från iaSB och uttalanden från iFRc
Av de nya standarder och tolkningar som träder i kraft efter 
2008 har följande bedömts kunna påverka Kommuninvests 
framtida årsredovisning.
      
Omarbetad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter  
(Godkänd av EU 17 december 2008)
Den omarbetade standarden gavs ut i september 2007 och  
ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2009  
eller senare. Standarden delar upp förändringar i eget kapital  
till följd av transaktioner med ägare och andra förändringar. 
Uppställningen över förändringar i eget kapital kommer endast 
att innehålla detaljer avseende ägartransaktioner. Andra för-
ändringar än ägartransaktioner i eget kapital presenteras på  
en rad i uppställningen över förändringar i eget kapital.  
Därutöver introducerar standarden begreppet ”rapport över 
totalresultat för perioden” som visar alla poster avseende  
intäkter och kostnader, antingen i en enskild uppställning,  
eller i två sammanhängande uppställningar. Kommuninvest  
har inte ännu utvärderat huruvida en eller två uppställningar 
kommer att användas.

intresseföretag
Andelar i intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvärde-
metoden.

transaktioner i utländsk valuta
Kommuninvests funktionella valuta är svenska kronor. Trans-
aktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella va-
lutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. 
Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om 
till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger 
på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid om-
räkningarna 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  
resultaträkningen.

– Räntor på derivat.
– Räntor på upplåning.

provisionskostnader
Här redovisas kostnader för mottagna tjänster såsom depå- 
avgifter, betalningsförmedlingsprovisioner och värdepappers-
provisioner.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de 
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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.

– Valutakursförändringar.

värderingsgrunder vid upprättande  
av företagets finansiella rapporter
Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet 
anskaffningsvärde, förutom de finansiella tillgångar som värde-
ras till verkligt värde, se nedan.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklu-
derar på tillgångssidan utlåning, räntebärande värdepapper  
derivat samt övriga finansiella tillgångar. Bland skulder och 
eget kapital återfinns emitterade värdepapper, 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  
föreligger 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 2008:25. Klassifice-
ringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter  
första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.

Finansiella tillgångar värderade till  
verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till verk-
ligt värde med värdeförändringar redovisade i 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. 

I den första undergruppen ingår derivat med positivt verk-
ligt värde som innehas för ekonomisk säkring men ej ingår 
i säkringsredovisning samt placeringar som ingår i handels-
lagret. 

I den andra undergruppen ingår Kommuninvests utlåning 
samt placeringar som har ett tillhörande räntesäkringsderivat.
Anledningen till att Kommuninvest har identifierat utlåningen 
samt placeringar med tillhörande räntesäkringsderivat till den-
na kategori är att åtgärda en bristande överensstämmelse med 
avseende på värdering och redovisning som annars skulle upp-
stå. För att begränsa marknadsrisker som uppstår när upp- och 
utlåningens/placeringens avtalsmässiga villkor inte överens-
stämmer används riskhanteringsinstrument i form av derivat-
kontrakt. Det skulle leda till en bristande överenstämmelse i 
redovisningen om derivaten värderas till verkligt värde via re-
sultaträkningen men inte dess tillhörande utlåning/placering.

lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är tillgångar som har fast-
ställda eller fastställbara betalningar. Dessa tillgångar värderas 
till upplupet anskaffningsvärde. Dessa finansiella tillgångar  
redovisas till nuvärdet av de belopp som beräknas inflyta, dvs. 
efter avdrag för osäkra fordringar. Här ingår även de place-
ringar som Kommuninvest har omklassificerat från finansiella 
tillgångar som kan säljas, se not 22.

Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiel-
la tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori. För 
Kommuninvest innebär det företagets placeringar i räntebä-
rande värdepapper som inte ingår i handelslagret eller har ett 
tillhörande räntesäkringsderivat. I denna kategori redovisades 
tidigare de räntebärande värdepapper som har omklassificerats 
till låne- och kundfordringar, se not 22.

Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt 
värde med värdeförändringar redovisade mot eget kapital i 
fond för verkligt värde. Värdeförändringar som beror på ned-
skrivningar, eller på valutakursdifferenser redovisas i resultat-
räkningen.

Vidare redovisas 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.
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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. Som säkringsinstrument använder 
Kommuninvest ränte- och valutaswappar. Detta innebär att 
skulden värderas till verkligt värde via resultaträkningen med 
avseende på de komponenter som instrumentet säkrar. De skul-
der och delar av skulder som ej ingår i en säkringsrelation re-
dovisas till upplupet anskaffingsvärde.

All eventuell ineffektivitet redovisas i resultaträkningen. 
Om en säkringsrelation inte uppfyller kraven på effektivitet  
avbryts säkringsrelationen och skulden redovisas till upplupet  
anskaffningsvärde och den ackumulerade värdeförändringen 
på skulden periodiseras över återstående löptid. Kommunin-
vests 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 2008-12-31.

materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balans-
räkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 
kommer att komma Kommuninvest till del och anskaffningsvär-
det för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt 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 ut-
görs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens re-
dovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. 
Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/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 ef-
ter avslutad anställning enligt vilka företaget betalar fastställda 
avgifter till en separat juridisk enhet och inte har någon rätts-
lig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om 
den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att be-
tala alla ersättningar till anställda som hänför sig till anställdas 
tjänstgöring under innevarande period och tidigare.

Kommuninvests förpliktelser som är avgiftsbestämda redo-
visas 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.
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3 Finansiella risker

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  104 658 088 0 104 658 088 0 104 658 088

Summa   104 658 088 0 104 658 088 0 104 658 088

       

värdepapper       

Statspapper och andra

offentliga organ     

 - AAA  0 0 0 0 0

 - AA  1 879 588 0 1 879 588 0 1 879 588

 - A  0 0 0 0 0

Andra emittenter       

 - AAA  7 637 556 0 7 637 556 0 7 637 556

 - AA  9 589 482 0 9 589 482 0 9 589 482

 - A  2 844 539 0 2 844 539 0 2 844 539

Summa  21 951 165 0 21 951 165 0 21 951 165

      

Derivat       

 - AAA  7 789 724 0 7 789 724 0 7 789 724

 - AA  6 556 965 0 6 556 965 2 261 798 4 295 167

 - A  1 747 599 0 1 747 599 2 557 572 0

Summa  16 094 288 0 16 094 288 4 819 370 12 084 891

   

Åtaganden       

Utställda lånelöften  1 752 688 0 1 752 688 0 1 752 688

Summa       

total kreditriskexponering  144 456 229 0 144 456 229 4 819 370 140 446 832
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löptidsinformation

Nominella kassaflöden - Kontraktuellt återstående löptid

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

   men högst 1 år men högst 5 år   redovisat 

Kontraktuellt återstående löptid       

tillgångar     

Kassa  3      3

Belåningsbara 

statsskuldförbindelser     1 838 150   1 838 150

Utlåning till kreditinstitut 2 437 652      2 437 652

Utlåning   28 830 768 10 242 108 48 196 176 15 740 165  103 009 217

Obligationer och andra 

räntebärande värdepapper  2 396 394 3 098 241 12 179 551   17 674 187

Derivat  27 953 320 55 695 262 128 493 750 32 443 787  244 586 118

Övriga tillgångar      34 911 34 911

Summa tillgångar 2 437 655 59 180 482 69 035 611 190 707 627 48 183 952 34 911 369 580 238

       

Skulder       

Skulder till kreditinstitut  608 668  1 385 967 3 220 480  5 215 115

Derivat  27 353 624 55 339 243 125 468 831 29 188 992  237 350 689

Emitterade värdepapper  29 770 586 22 288 608 55 830 109 18 557 986  126 447 289

Övriga skulder      54 322 54 322

Eget kapital      512 822 512 822

Summa skulder och  

eget kapital 0 57 732 878 77 627 851 182 684 907 50 967 458 567 144 369 580 238

Oredovisade lånelöften 1 752 688      

total skillnad 2 437 655 1 447 604 -8 592 240 8 022 721 -2 783 507 -532 233 0

 Redovisade värden - Kontraktuellt återstående löptid

 

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

   men högst 1 år men högst 5 år   visat värde 

 

Kontraktuellt återstående löptid 

tillgångar        

Kassa  3      3

Belåningsbara  

statsskuldförbindelser     1 879 588   1 879 588

Utlåning till kreditinstitut 2 439 973      2 439 973

Utlåning   13 511 431 10 618 872 54 504 699 26 023 086  104 658 088

Obligationer och andra  

räntebärande värdepapper  2 402 163 2 787 962 12 441 479   17 631 604

Derivat  942 571 2 010 570 8 977 915 4 163 232  16 094 288

Övriga tillgångar      34 911 34 911

Summa tillgångar 2 439 976 16 856 165 15 417 404 77 803 682 30 186 318 34 911 142 738 455 

 

Skulder        

Skulder till kreditinstitut  615 767  1 402 814 3 371 610  5 390 191

Derivat  647 949 1 790 119 5 070 074 3 166 875  10 675 017

Emitterade värdepapper  29 704 588 22 006 580 58 224 706 16 170 228  126 106 103

Övriga skulder      54 322 54 322

Eget kapital      512 822 512 822

Summa skulder och  

eget kapital 0 30 968 304 23 796 699 64 697 594 22 708 714 567 144 142 738 455

Oredovisade lånelöften 1 752 688      

total skillnad 2 439 976 -14 112 140 -8 379 295 13 106 088 7 477 604 -532 233 0 
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Räntebindningstider, Ränteexponering 

Nominella kassaflöden 

      

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

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

skulder – Ränteexponering

tillgångar        

Kassa  3      3

Belåningsbara  

statsskuldförbindelser  700 000  1 138 150    1 838 150

Utlåning till kreditinstitut 2 437 652      2 437 652

Utlåning  62 846 737 7 211 815 27 475 467 5 243 746 231 452  103 009 217

Obligationer och andra  

räntebärande värdepapper 11 881 066 1 343 833 4 449 288    17 674 187

Derivat  139 602 409 39 299 499 55 302 145 8 041 486 2 340 580  244 586 118

Övriga tillgångar      34 911 34 911

Summa 217 467 866 47 855 147 88 365 049 13 285 232 2 572 032 34 911 369 580 238 

      

Skulder       

Skulder till kreditinstitut 1 848 171 310 820 601 992 1 977 975 476 157  5 215 115

Emitterade värdepapper 35 645 195 28 413 636 54 460 524 6 063 512 1 864 423  126 447 289

Derivat  176 542 613 21 842 312 33 490 762 5 243 551 231 452  237 350 689

Övriga skulder      54 322 54 322

Eget kapital      512 822 512 822

Summa skulder  

och eget kapital 214 035 979 50 566 768 88 553 278 13 285 037 2 572 032 567 144 369 580 238

 

kumulativ exponering 3 431 888 -2 711 621 -188 229 195 0 -532 233 0

valutarisk

Redovisade värden

tillgångar och skulder 

fördelat på väsentliga valutor Sek euR uSd JpY dkk övriga  verkligt värde Summa 

(nom belopp)      valutor justering 

tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 274 925 609 515 1 566 344 -2 1 062 -47 -11 821 2 439 976

Utlåning  103 838 681      819 407 104 658 088

Räntebärande värdepapper 3 868 063 9 041 995 6 827 202    -226 069 19 511 192

Aktier och andelar 827      0 827

Derivat       16 094 288 16 094 288

Övriga tillgångar 26 171 7 370 68  5 470 0 34 084

Summa tillgångar 108 008 667 9 658 880 8 393 614 -2 1 067 423 16 675 805 142 738 455

Skulder till kreditinstitut 482 025 1 702 285 192 842 2 837 963   175 076 5 390 191

Emitterade värdepapper 36 315 401 9 231 016 36 023 196 8 363 927 10 075 090 20 336 865 5 760 609 126 106 103

Derivat 70 719 128 -1 276 118 -27 828 440 -11 202 578 -10 075 127 -20 336 865 10 675 017 10 675 017

Övriga skulder inkl.  

eget kapital 489 636 11 519 59 687 101 39 65 103 567 144

Summa skulder och 

eget kapital 108 006 190 9 668 701 8 387 657 0 64 39 16 675 805 142 738 455

        

Skillnad tillgångar och skulder 2 477 -9 821 5 958 -2 1 003 384 0 0

        

Effekt (f  skatt) av 10% förändring av valutakurs          

i SEK gentemot utländsk valuta  -982 596 0 100 38  
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4 Räntenetto

Ränteintäkter 2008 2007

Utlåning till kreditinstitut 14 582 8 730

Utlåning 3 329 731 2 785 573

Räntebärande värdepapper  1 382 371 998 063

Övriga 513 341

Summa 4 727 197 3 792 707

Varav: ränteintäkt från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via RR 15 095 9 071

 

Räntekostnader  

Skulder till kreditinstitut 4 824 2 306

Räntebärande värdepapper 4 569 794 3 710 020

Övriga 504 771

Summa 4 575 122 3 713 097

Varav: räntekostnad från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via RR 5 328 5 561

Summa räntenetto 152 075 79 610

5 Provisionskostnader   

 2008 2007

Betalningsförmedlingsprovisioner 313 311

Värdepappersprovisioner 3 256 2 802

Övriga provisioner 64 13

Summa 3 633 3 126

6 Nettoresultat av finansiella transaktioner

 2008 2007

Resultat från återköp av egna obligationer 26 390 28 469

Räntebärande värdepapper 3 764 -2 328

Andra finansiella instrument -14 605 

Orealiserade marknadsvärdesförändringar -2 670 7 755

Valutakursförändringar 1 063 285

Summa 13 942 34 181

7 Allmänna administrationskostnader

personalkostnader 2008 2007

- löner och arvoden 23 675 21 505

- rörlig prestationsförmån 2 420 -

- sociala avgifter 9 180 7 771

- pensionskostnader 3 232 3 395

- utbildningskostnader 1 434 1 572

- övriga personalkostnader 4 327 2 234

Summa personalkostnader 44 268 36 477

   

övriga allmänna administrationskostnader 2008 2007

- resekostnader 2 570 4 364

- IT-kostnader 5 092 5 302

- konsultarvoden 8 692 9 405

- inhyrd personal 2 701 2 484

- ratingkostnader 3 766 3 416

- reuter 2 640 2 377

- hyror och andra lokalkostnader 1 830 1 749

- årsredovisnings- och delårsrapport 1 644 3 356

- övriga 7 379 6 938

Summa övriga allmänna  

administrationskostnader 36 314 39 391

Summa 80 582 75 868

ersättning till styrelse

Styrelsen har under året bestått av 8 (8) ledamöter varav  
4 (3) kvinnor. Arvode till styrelse, inom ramen för av bolags-
stämman fastställda styrelsearvoden, framgår av tabellen nedan. 
Styrelseordföranden har erhållit ett fast arvode om 400 tkr. Vice 
ordförande har erhållit ett fast arvode om 70 tkr samt rörligt 
arvode om 8 tkr per sammanträde. Övriga styrelseledamöter har 
erhållit ett fast arvode om 30 tkr samt rörligt arvode om 8 tkr 
per sammanträde. Kommuninvest har inte några pensionsutfäs-
telser eller några särskilda uppsägningsvillkor för styrelsen.

 2008 2007

Tommy Persson 400 –

Ellen Bramness Arvidsson 158 152

Lorentz Andersson 134 113

Alf  Egnerfors 134 106

Kerstin Ryding 136 106

Anna von Knorring 134 94

Ingemar Alserud 78 –

Ann-Charlotte Stenkil 102 –

Summa 1 276 571

 

Nettovinst/nettoförlust uppdelat per värderingskategori

 2008 2008 2007 2007

 via resultaträkning via eget kapital via resultaträkning via eget kapital

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen 1 473 485 0 -431 737 0

Innehav för handelsändamål (tillgångar) -755 058 0 523 131 0

Finansiella tillgångar som kan säljas 3 764 1 127 -2 328 11 642

Lånefordringar och kundfordringar  0 13 763 0 0

Finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen 112 380 0 -499 114 0

Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde  27 453 0 28 754 0

Förändring i verkligt värde på derivat som är  

säkringsinstrument i en säkring av verkligt värde 4 003 595 0 341 692 0

Förändring i verkligt värde på säkrad post med  

avseende på den säkrade risken i säkringar av verkligt värde -4 851 677 0 73 783 0

Summa 13 942 14 890 34 181 11 642
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ersättning till ledande befattningshavare
Ersättning till verkställande direktören har beslutats av styrel-
sen. Verkställande direktörens ersättning utgörs av fast lön  
och övriga förmåner. Verkställande direktör har erhållit 2 410  
(2 350) tkr. Pensionskostnad för verkställande direktören upp-
går till 580 (553) tkr och är täckt genom försäkring. Del av 
försäkringskostnaden avser tecknad kapitalförsäkring för pen-
sionsutfästelse. Utfästelsen innehåller efterlevnadsskydd. Pensi-
onen är oantastbar, dvs ej villkorad av framtida anställningar. 

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.

Vice VD´s ersättning utgörs av fast och rörlig lön. Vice VD 
har erhållit 1 239 tkr varav rörlig lön om 144 tkr. Pensions-
kostnad för vice VD uppgår till 245 tkr. Avgångsvederlag om 
18 månadslöner reduceras med belopp motsvarande ny in-
komst om nytt arbete erhålls.

Ersättning till andra ledande befattningshavare i bolagsled-
ningen, totalt 2 (4) personer varav 1 (3) kvinna och 1 (1) man 
utgörs av grundlön, rörlig lön och övriga förmåner. Den sam-
manlagda summan av dessa personers ersättning uppgick till  
1 048 (3 390) tkr varav rörlig lön om 146 tkr. Pensionsutfästel-
serna är täckta genom försäkring.

 2008 2007 

Medelantalet anställda under året  41 37

–   varav kvinnor 22 19

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda var 2,30 (1,27) 
procent av ordinarie arbetstid. Total sjukfrånvaro för kvinnor 
var 3,45 (1,78) procent och för män 0,99 (0,73) procent. An-
delen av total sjukfrånvaro som var relaterade till sjukfrånvaro 
60 dagar eller mer var 9,32 (0,00) procent.

Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori: 2008 2007

29 år eller yngre * *

30-49 år 2,46 0,90

50 år eller äldre 1,56 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 2008 2007

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 801 1 248

Andra uppdrag 772 186

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Revisionsuppdrag – 69

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

 2008 2007 

Försäkringskostnader 362 511

Kommunikation och information 4 742 2 471

Övriga rörelsekostnader  70 111

Summa 5 174 3 093

9 Bokslutsdispositioner

 2008 2007 

Avsättning till periodiseringsfond -18 640 -4 687

Återföring av periodiseringsfond 7 004 5 231

Summa -11 636 544

10 Skatter

Redovisat i resultaträkningen

 2008 2007 

Periodens skattekostnad  19 158 7 120

totalt redovisad skattekostnad  19 158 7 120

avstämning av effektiv skatt 

 2008 2008 2007 2007

 %  % 

Resultat före skatt  63 698  31 246

Skatt enligt  

gällande skattesats  28,0 % 17 835 28,0 % 8 749

Ej avdragsgilla  

kostnader 2,2 % 1 379 1,8 % 566

Ej skattepliktiga  

intäkter -0,1 % -57 -6,9 % -2 171

Skatt hänförlig  

till tidigare år 0,0 % 0 -0,1 % -23

Redovisad  

effektiv skatt 30,1 % 19 158 22,8 % 7 120

Skatteposter som redovisats direkt mot eget kapital

   

 2008 2007

Aktuell skatt i erhållna/lämnade koncernbidrag 3 500 3 206

 3 500 3 206
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12 Utlåning

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

landstingsägda bolag.  Av den totala utlåningen är ca 44% (48%) utlånat 

direkt till kommuner och landsting som är medlemmar  i Kommuninvest. 

Resterande del av utlåningen har skett till deras bolag med kommunal 

borgen och avser i huvudsak kommunala bostadsbolag, 42% (41%)  

och övriga företag med kommunal borgen, 14% (11%).   

Anledningen till att redovisat värde skiljer sig från verkligt värde är att pos-

ten innehåller tillgångar som är omklassificerade till lånefordringar och 

kundfordringar, se not 22, vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Anledningen till att redovisat värde skiljer sig från verkligt värde är att pos-

ten innehåller tillgångar som är omklassificerade till lånefordringar och 

kundfordringar, se not 22, vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

13 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

 2008 2007

 anskaffnings- verkligt Redovisat anskaffnings- verkligt Redovisat

 värde värde värde värde värde värde

obligationer och andra  

räntebärande värdepapper 

-   svenska bostadsinstitut 1 296 259 1 297 269 1 297 269 1 899 395 1 901 126 1 901 126

-   övriga svenska emittenter 2 050 876 2 064 643 2 068 472 2 443 066 2 454 150 2 454 150

-   övriga utländska emittenter 13 971 732 14 211 711 14 265 863 13 354 724 13 393 051 13 393 051

Summa 17 318 867 17 573 623 17 631 604 17 697 185 17 748 327 17 748 327 

Positiv skillnad till följd av att bokförda 

värden överstiger nominella värden   304 791   56 496

Negativ skillnad till följd av att bokförda  

värden understiger nominella värden   -14 778   -118 725

11 Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m.

 2008 2007

 anskaffnings- verkligt Redovisat anskaffnings- verkligt Redovisat

 värde värde värde värde värde värde 

Belåningsbara 

statsskuldförbindelser   m m       

-   svenska staten 0 0 0 3 403 164 3 402 843 3 402 843

-   svenska kommuner 1 834 106 1 871 150 1 879 588 2 188 559 2 195 928 2 195 928

Summa  1 834 106 1 871 150 1 879 588 5 591 723 5 598 771 5 598 771 

Positiv skillnad till följd av att  

redovisade värden överstiger  

nominella värden   44 941   2 942

Negativ skillnad till följd av att  

redovisade värden understiger  

nominella värden   -3 502   -33 371
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18 Avsättning för pensioner  
      och liknande förpliktelser

 2008-12-31 2007-12-31

Avsättning för personalåtaganden 402 182

totalt 402 182

19 Obeskattade reserver

 2008 2007

periodiseringsfonder

Avsatt vid taxering 2003 – 7 004

Avsatt vid taxering 2004 3 214 3 214

Avsatt vid taxering 2005 4 906 4 906

Avsatt vid taxering 2006 13 770 13 770

Avsatt vid taxering 2007 6 952 6 952

Avsatt vid taxering 2008 4 687 4 687

Avsatt vid taxering 2009 18 640 -

Summa obeskattade reserver 52 169 40 533

20 Ställda säkerheter

 2008 2007

Kapitalförsäkring 323 146

totalt 323 146

21 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/ övrigt Fordran på Skuld till

  varor/ tjänster tjänster från  (tex ränta, närstående per  närstående per

  till närstående närstående utdelning) 31 december 31 december

Kommuninvest ekonomisk förening 2008 202 0 0 192 12 500 

 2007 242 0 0 242 11 450

Kommuninvest Fastighets AB 2008 55 1 576 0 0 397 

 2007 0 1 518 0 55 380

Administrative Solutions NLGFA AB 2008 0 3 928 0 0 470 

 2007 0 4 291 0 901 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

14 Aktier och andelar

 2008 2007 

Kapitalförsäkring 323 146

Summa aktier och andelar 323 146

15 Aktier i intresseföretag

Administrative Solutions NLGFA AB, ägd andel 50 %.

Org nr: 556581-0669

16 Materiella tillgångar, inventarier

 2008 2007

Ingående anskaffningsvärde 6 429 6 622

Årets investeringar 2 861 1 593

Årets försäljningar/utrangeringar 0 -1 786

utgående anskaffningsvärde 9 290 6 429

 

Ingående avskrivningar -3 245 -3 266

Årets avskrivningar -1 630 -1 602

Justering för avskrivningar på  

försålda/utrangerade inventarier 0 1 623

utgående avskrivningar -4 875 -3 245

planenligt restvärde vid periodens slut 4 415 3 184

17 Övriga skulder

 2008 2007

Skuld till moderförening 12 500 11 450

Övriga skulder 27 921 20 773

Summa 40 421 32 223
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22 Finansiella tillgångar och skulder

2008

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 0 0 3 0 0 0 0 3  3

Belåningsbara statsskuldförbindelser   m m 403 506 0 696 497 779 585 0 0 0 1 879 588 1 871 150

Utlåning till kreditinstitut 0 0 340 830 2 099 143 0 0 0 2 439 973 2 439 973

Utlåning 104 658 088 0 0 0 0 0 0 104 658 088 104 658 088

Obligationer och andra  

räntebärande värdepapper 5 185 376 2 060 610 5 361 094 5 024 524 0 0 0 17 631 604 17 573 623

Derivat 0 4 038 233 0 0 0 0 12 056 055 16 094 288 16 094 288

Övriga tillgångar 0 0 25 606 0 0 0 0 25 606 25 606

Summa 110 246 970 6 098 843 6 424 030 7 903 252 0 0 12 056 055 142 729 150 142 662 731

Skulder till kreditinstitut 0 0 0 0 0 5 390 191 0 5 390 191 5 388 515

Emitterade värdepapper  0 0 0 0 0 126 106 103 0 126 106 103 126 161 011

Derivat 0 0 0 0 3 528 061 0 7 146 956 10 675 017 10 675 017

Övriga skulder 0 0 0 0 0 36 864 0 36 864 36 864

Summa  0 0 0 0 3 528 061 131 533 158 7 146 956 142 208 175 142 261 407

2007         

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 0 0 5 0 0 0 0 5 5

Belåningsbara statsskuldförbindelser   m m 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 finansiella 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  0 0 0 0 0 93 561 362 0 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 (skulder som ingår i en säkringsrelation). Det verkliga 

värdet skiljer sig från det bokförda värdet då det avser verkligt värde för 

båda dessa grupper.

Det redovisade värdet för belåningsbara statsskuldförbindelser och ob-

ligationer och andra räntebärande värdepapper skiljer sig från det verk-

liga värdet pga omklassificering från finansiella tillgångar som kan säljas 

till lånefordringar och kundfordringar.

Finansiella  

tillgångar värderade 

till verkligt värde via 

resultaträkningen, 

vid första redovisn-

ingstillfället 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 

tillgångar som  

kan säljas

omklassificering
Omklassificering har genomförts 10 november 2008 av till-
gångar i form av räntebärande värdepapper tidigare redovisade 
i kategorin finansiella tillgångar som kan säljas till kategorin 
låne- och kundfordringar. Då omklassificeringen har gjorts från 
finansiella tillgångar som kan säljas påverkas inte resultaträk-
ningen av värdeförändringar vilka redovisas i eget kapital un-
der fond för verkligt värde. Om omklassificeringen inte hade 
genomförts hade det egna kapitalet påverkats negativt med 66 
418 tkr i fond för verkligt värde per den 31/12 2008. I resultat-
räkningen har sedan 10 november ränteintäkter redovisats om 
25 253 tkr avseende de omklassificerade tillgångarna.  

                                    31 december 2008           10 november 2008

 Bokfört  verkligt Bokfört verkligt 

 värde värde värde värde

Räntebärande  

värdepapper 6 057 591 5 991 173 6 078 148 6 078 148 

   

Alla tillgångar är av hög kvalitet, till största delen 0% riskvik-
tat, räntebetalningar erläggs enligt plan och Kommuninvest be-
dömer att nominellt belopp kommer att erhållas på förfalloda-
gen.
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2008

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 0 0 3 0 0 0 0 3  3

Belåningsbara statsskuldförbindelser   m m 403 506 0 696 497 779 585 0 0 0 1 879 588 1 871 150

Utlåning till kreditinstitut 0 0 340 830 2 099 143 0 0 0 2 439 973 2 439 973

Utlåning 104 658 088 0 0 0 0 0 0 104 658 088 104 658 088

Obligationer och andra  

räntebärande värdepapper 5 185 376 2 060 610 5 361 094 5 024 524 0 0 0 17 631 604 17 573 623

Derivat 0 4 038 233 0 0 0 0 12 056 055 16 094 288 16 094 288

Övriga tillgångar 0 0 25 606 0 0 0 0 25 606 25 606

Summa 110 246 970 6 098 843 6 424 030 7 903 252 0 0 12 056 055 142 729 150 142 662 731

Skulder till kreditinstitut 0 0 0 0 0 5 390 191 0 5 390 191 5 388 515

Emitterade värdepapper  0 0 0 0 0 126 106 103 0 126 106 103 126 161 011

Derivat 0 0 0 0 3 528 061 0 7 146 956 10 675 017 10 675 017

Övriga skulder 0 0 0 0 0 36 864 0 36 864 36 864

Summa  0 0 0 0 3 528 061 131 533 158 7 146 956 142 208 175 142 261 407

2007         

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 0 0 5 0 0 0 0 5 5

Belåningsbara statsskuldförbindelser   m m 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 finansiella 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  0 0 0 0 0 93 561 362 0 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 

säkringsre-

dovisning

Summa  

redovisat värde

verkligt  

värde

Beräkning av verkligt värde
Eftersom endast en liten del av Kommuninvests finansiella in-
strument handlas på en aktiv marknad med noterade priser 
används främst accepterade och väl inarbetade värderingstek-
niker för bestämmande av marknadsvärden. Värderingstek-
nikerna baseras på maximal användning av tillgänglig mark-
nadsinformation. De värderingstekniker som används bygger 
på diskonterade kassaflöden, priser från primär och sekundär-
marknaden samt indikativa priser från tredje part.

Utlåning
Verkligt värde har beräknats med en diskontering av förvänta-
de framtida kassaflöden där diskonteringsräntan justerats med 
de aktuella nyutlåningsmarginalerna. Beräkningstekniken leder 
till att i tider då nyutlåningsmarginalen stiger uppstår ett verk-
ligt värde som är lägre på tidigare gjord utlåning och tvärtom.

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 beroende på om emittenten är 0%-, 
20%- riskviktad eller kommun.

Derivat som ej ingår i säkringsredovisning
Verkligt värde har beräknats med en diskontering av förvän-
tade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till 
den aktuella noterade swapräntan för derivatet. Derivat redo-
visas som tillgång när det har ett positivt marknadsvärde och 
som en skuld när det har ett negativt marknadsvärde. Kom-
muninvests derivatinstrument som ej ingår i säkringsredovis-
ning består av ränte- och valutaswappar. För mer information 
om Kommuninvests derivat, se not 3.

Upplåning och upplåningsderivat  
(derivat som ingår i säkringsredovisning)
Verkligt värde för upplåningen och erhållarsidan i swapen har 
beräknats genom en modellvärdering utifrån upplåningens 
struktur. Detta värde stäms löpande av genom jämförelse av 
motparternas verkliga värde på motsvarande derivat. Betal- 
sidan i derivatet har värderats till den aktuella noterade 
swapräntan med hänsyn till aktuell kreditspread. Derivat redo-
visas som tillgång när det har ett positivt marknadsvärde och 
som en skuld när det har ett negativt marknadsvärde. Kom-
muninvests derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning 
består av ränte- och valutaswappar. För mer information om 
Kommuninvests derivat, se not 2. 

Övriga finansiella tillgångar och skulder
Verkligt värde är posternas respektive nominella värde. För 
kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande 
livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade vär-
det reflektera verkligt värde.

Väsentliga antaganden och osäkerhetsfaktorer
Under 2008 har marknaden varit mycket turbulent. Kommun-
invest har använt de värderingstekniker som bäst bedömts 
speglar verkligheten. Förändringar i värderingsteknik eller un-
derliggande marknadsdata skulle kunna innebära stora föränd-
ringar i resultat och balansräkningen vad gäller de orealiserade 
marknadsvärdena. Kommuninvest har dock för avsikt att hålla 
tillgångarna och skulderna till förfall. 
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23 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 reg-
lerna till att stärka motståndskraften mot finansiella förluster och 
därigenom skydda kunder. Reglerna innebär att Kommuninvest i 
Sverige AB:s kapitalbas (eget kapital) med marginal ska täcka dels 
de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkra-
ven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dess-
utom skall omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifie-
rade risker i verksamheten i enlighet med beslutade principer för 
kapitalutvärdering. För kapitalkrav utöver miniminivån (pelare 1) 
har avsatts belopp för följande övriga risker (pelare 2): Kreditrisk, 
marknadsrisk, operativ risk, ränterisk, affärsrisk samt strategisk 

risk. Kommuninvest har lagt fast en intern kapitaltäcknings-
kvot som inkluderar samtliga risker i verksamheten enligt pe-
lare 1 och 2 samt därutöver ett extra riskutrymme som buffert 
för risker som inte beräknats för pelare 1 och 2. Denna kvot 
får inte underskridas utan styrelsens godkännande. 

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 ekono-

misk påverkan
–  s.k. stresstester och scenarioanalyser
– förväntad verksamhetsexpansion och finansieringsmöjligheter, 

samt
–  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.

Styrelsen har i sin samlade avvägning funnit att de kapitalbe-
hov som uppkommer till följd av de risker (pelare 1 och 2) som 
identifierats på rimligt sätt är täckta inom ramen för aktuellt kapi-
tal. Bolagets första formella IKU-redogörelse har godkänts av  
Finansinspektionen.

Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda policy/
strategidokument ska i likhet med viktigare kreditbeslut och inves-
teringar alltid relateras till Institutets aktuella och framtida kapital-
behov. Information om Kommuninvest i Sverige AB:s riskhantering 
lämnas i förvaltningsberättelsen samt i not 3.

Kommuninvest i Sverige AB har valt att i denna årsredovisning 
endast lämna de upplysningar som krävs om kapitalbas och kapi-
talkrav enligt 4 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och 
riskhantering FFFS 2007:5. Information enligt dessa föreskrifter 
lämnas också på Kommuninvest i Sverige AB:s hemsida  
www.kommuninvest.se

Kommuninvest i Sverige AB:s lagstadgade kapitalkrav enligt pelare 1 
i de nya kapitaltäckningsreglerna kan summeras på följande sätt 
med specifikationer enligt nedan följande avsnitt;

primärt kapital 2008 2007

Aktiekapital 236 700 198 900

Reservfond 17 473 17 473

Balanserad vinst 152 479 137 353

Årets resultat 44 540 24 126

Obeskattade reserver (72%) 37 561 29 181

kapitalbas netto 488 753 407 033

Summa kapitalkrav

Kapitalkrav för kreditrisker (schablonmetoden) 120 794 207 186

Kapitalkrav för risker i handelslagret 5 948 

Kapitalkrav för operativa risker 19 190 16 932

Kapitalkrav för valutakursrisk  99 919

Summa kapitalkrav 146 031 225 037

Kapitaltäckningskvot 3,35 1,81

kapitalbas 

I kapitalbasen ingår styrelsens förslag till vinstdisposition.

 

kapitalkrav

 2008 2007

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 119 150 206 265

4. Företagsexponeringar 320 320

5. Övriga poster 1 324 601

Summa kapitalkrav för kreditrisker 120 794 207 186 

 

 2008 2007

Risker i handelslagret

Ränterisker  

-   Specifik risk 5 154 0

-   Generell risk 794 0

Summa kapitalkrav för  

risker i handelslagret 5 948 0 

 2008 2007

operativa risker

Basmetoden 19 190 16 932

Summa kapitalkrav för operativa risker 19 190 16 932

 2008 2007

valutarisk

Valutarisk 99 919

Summa kapitalkrav för valutarisker 99 919

totalt minimikapitalkrav 146 031  225 037

Startkapital 9 320 9 320
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»Backlight», av Kristin Rapp.



 2008 2007 2006 2005 2004

NYckeltal 2004-2008

tillväxt     

Utlåning (förändring i %) 34,3 16,7 17,8 11,0 3,4

Räntenetto (förändring i %) 91,0 -20,6 9,5 16,8 20,0

     

konsolidering     

Eget kapital samt obeskattade reserver  

i % av balansomslutningen 0,36 0,38 0,30 0,31 0,33

     

Resultatmått     

Förvaltningskostnader i % av utlåning 0,083 0,103 0,120 0,109 0,104

Förvaltningskostnader i % av balansomslutningen 0,061 0,073 0,079 0,068 0,079

     

effektivitet     

Förvaltningskostnader/anställd (tkr) 2 131 2 177 2 113 1 760 1 569

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

Utlåning/anställd (tkr) 2 552 636 2 106 424 1 758 208 1 621 093 1 503 397

Förändring (%) 21,2 19,8 8,5 7,8 -2,7

     

Räntabilitet      

Rörelseresultat efter skatt i % av genomsnittligt eget kapital 12,06 6,34 7,43 16,29 7,55

     

intäkts-/kostnadsrelation (ik)     

Räntenetto samt övriga rörelseintäkter i relation till summa kostnader 1,7 1,0 1,3 1,5 1,5

     

övriga uppgifter     

Antal anställda 41 37 38 35 34

Fem år i sammandrag
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F E M  Å R  I  S A M M A N D R A G

 2008 2007 2006 2005 2004

ReSultatRäkNiNg      

Räntenetto 152 075 79 610 100 214 91 504 78 373

Provisionskostnader -3 633 -3 126 -4 080 -3 806 -2 704

Nettoresultat av finansiella transaktioner 13 942 34 181 12 632 26 043 -1 948

Övriga rörelseintäkter 336 600 1 042 3 831 1 514

Summa intäkter 162 720 111 265 109 808 117 572 75 235

Allmänna administrationskostnader -80 582 -75 868 -74 535 -57 604 -49 413

Avskrivningar -1 630 -1 602 -2 084 -1 807 -1 634

Övriga rörelsekostnader -5 174 -3 093 -3 686 -2 192 -2 386

Summa kostnader -87 386 -80 563 -80 305 -61 603 -53 433

Rörelseresultat 75 334 30 702 29 503 55 969 21 802

Bokslutsdispositioner, netto -11 636 544 -3 595 -11 595 -2 722

Skatter -19 158 -7 120 -8 026 -12 798 -5 503

Årets resultat 44 540 24 126 17 882 31 576 13 577

BalaNSRäkNiNg      

Kassa 3 5 1 1 0

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 1 879 588 5 598 771 6 349 315 10 518 887 5 175 618

Utlåning till kreditinstitut 2 439 973 2 513 814 2 680 563 3 109 722 1 705 395

Utlåning  104 658 088 77 937 698 66 811 917 56 738 251 51 115 491

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 17 631 604 17 748 327 21 567 302 18 116 466 8 716 646

Aktier och andelar 323 146   

Aktier i intresseföretag 504 504 504 504 504

Derivat 16 094 288 5 863 772   

Materiella tillgångar, inventarier 4 415 3 184 3 356 3 151 3 599

Övriga tillgångar 25 925 249 051 3 067 005 2 043 157 616 513

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 744 2 284 694 089 618 308 650 304

Summa tillgångar 142 738 455 109 917 556 101 174 052 91 148 447 67 984 070

Skulder till kreditinstitut 5 390 191 4 627 355 3 618 393 3 424 562 1 800 503

Emitterade värdepapper 126 106 103 93 561 362 93 388 186 84 738 299 64 682 421

Derivat 10 675 017 11 275 184   

Övriga skulder 40 421 32 223 3 105 578 2 019 697 623 238

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 499 8 294 755 206 678 953 652 479

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 402 182   

Summa skulder 142 225 633 109 504 600 100 867 363 90 861 511 67 758 641

Obeskattade reserver 52 169 40 533 41 077 37 482 25 887

Eget kapital 460 653 372 423 265 612 249 454 199 542

Summa skulder och eget kapital 142 738 455 109 917 556 101 174 052 91 148 447 67 984 070

     

1. Siffror jämförelseår är från 2006 och tidigare enligt tidigare redovisningsprinciper  
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Styrelsen och verkställande direktörern  
föreslår att :  
årets vinst 44 540 009 
balanserad vinst 152 479 485 
fond för verkligt värde 9 460 834 
totalt 206 480 328

disponeras på följande sätt:
Balanseras i ny räkning 206 480 328

Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora 
exponeringar innebär att Kommuninvest vid var-
je tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar 
minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, 
marknadsrisker och operativa risker och dessutom 

beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade 
risker i verksamheten i enlighet med Kommun-
invests interna kapitalutvärderingspolicy. Kom-
muninvests kapitaltäckningskvot efter föreslagen 
vinstdisposition uppgår till 3,35 (1,81) %. Kapi-
talbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition 
till 489 (407) mkr och slutligt minimikapitalkrav 
till 146 (225) mkr. Specifikation av posterna fram-
går av not om kapitaltäckning.

Kommuninvests ekonomiska ställning ger inte 
upphov till annan bedömning än att Kommun-
invest kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på 
såväl kort som lång sikt.

Vad beträffar Kommuninvests resultat och 
ställning i övrigt, hänvisas till resultat- och balans-
räkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Vinstdisposition

Örebro den 25 februari 2009

 Ingemar Alserud Lorentz Andersson Alf Egnerfors 

 Anna von Knorring Kerstin Ryding Ann-Charlotte Stenkil

Tomas Werngren
Verkställande direktör

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2009-02-25
Ernst & Young AB

Peter Strandh
Auktoriserad revisor

 Tommy Persson  Ellen Bramness Arvidsson
 Ordförande  Vice ordförande

Härmed försäkras att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, att  
årsredovisningen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och  
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Årsredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 25 februari 2009. 
Kommuninvests resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 2 april 2009. 
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Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning i Kommuninvest i Sverige AB (publ) för 
år 2008. Bolagets årsredovisning ingår i den tryck-
ta versionen av detta dokument på sidorna 23-52. 
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 25 februari 2009

Ernst  & Young AB

Peter Strandh
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB (publ)

Org.nr 556281-4409
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Granskningsrapport

G R A N S K N I N G S R A P P O R T

Vi, av årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB 
utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kom-
muninvest i Sverige AB:s verksamhet.

 Styrelse och VD svarar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med bolagsordning och ägar-
direktiv samt de föreskrifter som gäller för verk-
samheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att 
granska verksamhet och kontroll och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med årsstäm-
mans uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolags-

lagen. Genom att ta del av handlingar/underlag 
för beslut, protokoll, diskussion/information med 
företagsledning samt auktoriserade revisorer har 
granskningen genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och prövning.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts 
på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsstäl-
lande sätt och att bolagets interna kontroll har va-
rit tillräcklig.

Örebro den 25 februari 2009

Barbro Tjernström                               Anita Bohman
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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”. Kommuninvest axlar en 
ansvarsfull roll som Kommungäld för den kom-
munala sektorn i Sverige och arbetar därför med 
en aktiv ägarstyrning. 

Genom att Kommuninvest är ett helägt dotter-
bolag till Kommuninvest ekonomisk förening har 
bolaget endast en ägare. En viktig del av den 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 lekmannarevisorer 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 och vice ordförande i Kommuninvest 
samt ersättning till dessa. En kravprofil finns,  
baserad på principen att styrelseledamöterna ska 
ha den för Kommuninvest relevanta kompetensen 
som Finans inspektionen kräver med hänsyn till  
arten och omfattningen av verksamheten. 

Valberedningen ska även lämna förslag på val 
av lekmannarevisorer samt förslag till ersättning 
till dessa. Lekmannarevisorerna utgör valbered-
ning för stämmans val av revisorer i föreningen 
och i föreningens bolag. 

Kommuninvests föreningsstämma 2007 valde  
följande personer till ledamöter i valberedningen:

Anette Åkesson (m), född 1966
Kommunstyrelsens ordförande, Båstads kommun

Anders Ceder (s), född 1951 
Oppositionsråd, Lindesbergs kommun  

Kenneth Carlsson (fp), född 1952
Kommunstyrelsens 1: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 1: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

Lekmannarevisorer
Föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk 
förening väljer lekmannarevisorer (benämndes  
tidigare Revisionskommittén). Lekmannareviso-
rerna träffar regelbundet de valda revisorerna och 
kan vid behov initiera extra granskningsinsatser 
utöver den normala lagstadgade revisionen.  
Lekmannarevisorerna utgör även valberedning  
för att framlägga förslag till val av revisorer samt 
ersättning till dessa. 

På Kommuninvest ekonomisk förenings ordi-
narie föreningsstämma den 3 april 2008 utsågs 
följande lekmannarevisorer:

Anita Bohman (född 1944)
Västerviks kommun

Barbro Tjernström (född 1936) 
Söderköpings kommun

B O L A G S S T Y R N I N G
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Bolagsordning
I bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige 
AB, som är ett publikt bolag, anges bland annat 
bolagets verksamhet, ramen för aktiekapitalet och  
antalet ledamöter i styrelsen, hur revisorn utses, 
ort för årsstämman, reglerna för kallelse till och 
ärendebehandling under årsstämman samt bola-
gets 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 3 april 2008 beslutade bland 
annat om:
• Val av styrelse, dess ordförande och vice  

ordförande
• Val av valberedning och lekmannarevisorer
• Utbetalning av arvode till styrelsen
• Ägardirektiv
• Nyemission
•  Nyemission under löpande verksamhetsår
• Arbetsordning för valberedningen
•  Ändring i bolagsordningen

Styrelsearbetet
Styrelsen för Kommuninvest har det yttersta  
ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. 
En fastställd arbetsordning anger bland annat  
styrelsens uppgifter samt regleringen gällande  
styrelsesammanträdena. Styrelsen ska bland annat 
fastställa mål och strategier för verksamheten, svara 
för att risker identifieras och hanteras samt tillse att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de fastställda 
målen. Styrelsen ska även fastställa interna styrdo-
kument inklusive en skriftlig instruktion för vilka 
rapporter som ska tas fram inom bolaget. Arbets-
ordningen 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 2008 har styrelsen haft 15 (12) sam-
manträden. Arbetet och besluten har bland annat 
avsett:
• Utredningen om allmännyttan
•  Genomgång av riskhanteringsprocesser
•  Läget på kapitalmarknaderna
• Ägarstyrningsfrågor
•  Bolagets egna kapital 
•  Kommunala företagens ränteavdrags- 

begränsningar
• Medlemskap i Riksbanken RIX

Styrelse och ersättningar
Under 2008 har styrelsen haft följande samman-
sättning:

Tommy Persson (född 1948), Stockholm
Ordförande sedan årsstämman 2008
Lunds Universitet, 1971, Civilekonom
Tidigare befattningar:   
Länsförsäkringar AB, koncernchef, 1996–2008.
Posten AB, VVD 1990–1996.
Holmen AB, VD Holmen Hygien, 1983–1990.
Electrolux AB, VD Ballingslövkök 1980–1983.
Klippan AB, olika befattningar 1971–1980.
Övriga uppdrag: Ordförande CEA; Europeiska 
försäkringsförbundet. Ordförande Länsförsäk-
ringar Bergslagen. Ordförande Sjunde AP-fonden. 
Ledamot  LRF Konsult. Ledamot Stockholms 
Handelskammare. Ledamot av insynsrådet  
Kammarkollegiet.

Robert Stenram (född 1941), London
Ordförande t.o.m årsstämman 2008.

Ellen Bramness Arvidsson (född 1964),  
Stockholm
Vice ordförande sedan 2006, ledamot sedan 2003.
Handelshögskolan och FAF, 1999: Diplomutbild-
ning för finansanalytiker.
Universitetet i Oslo, 1992: candidata oeconomiae 
– (motsvarande fil.lic i nationalekonomi).
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Chefekonom, Försäkringsförbundet, Stockholm, 
chef för analysavdelningen, 2002–.
Finansplats Stockholms styrgrupp, 2006–2008. 
Expert i Försäkringsföretagsutredningen, 2003–2006. 
Expert i Försäkringstillsynsutredningen, 2004–2005.  
Förbundsekonom, Försäkringsförbundet 2001–2002.  
Kansliråd, Finansdepartementets finansmarknads-
avdelning. Projektledare, 1999–2001. 
Departementssekreterare, Finansdepartementets 
finansmarknadsavdelning, med ansvar för försäk-
rings- och värdepappersfondsfrågor, 1997–1999.  
Departementssekreterare på Finansdepartementets 
Skatteavdelning. 
Skatteekonom med ansvar för företags- och kapi-
talbeskattning, handläggare, 1992–1997.
Övriga uppdrag: Ordförande i Minpension i  
Sverige AB. Suppleant i styrelsen för Föreningen 
för god sed på värdepappersmarknaden.

Ingemar Alserud (född 1954), Stockholm
Ledamot sedan årsstämman 2008.
Handelshögskolan i Göteborg , 1989–1991, MBA.
Mil-Institute i Lund, 1986–1987, Svenska MiL-
programmet. 
Högskolan i Örebro, 1974–1977, Förvaltningsso-
cionom.
VD och koncernchef Lernia AB, 2001–2007.
Styrelseordförande Lernia Bemanning AB, 2002–2007.
Ordförande, Svensk Chefsförening, 2004–2007.
Ledamot styrelsen EVTA, European Vocational 
Training Association, 2002–2007.
Styrelseledamot i Att Veta AB, 2001–2003.
Styrelseordförande Cityservice AB/Parkeringsbo-
lag, 2001–2003.
Vice ordförande, DEXIA Kommunbank,1998–2001. 
Skandinavien, f.d. Credit Local de France. 
Ledamot styrelsen för DEXIA Kommunbank, 
Skandinavien, 1996–1998.
VD och koncernchef KPA AB, 1994–2001.
Ledamot KPA AB:s styrelse. 1992–1994.
Ordförande Kommunernas Försäkringsaktiebo-
lag, 1992–1994.
Ledamot av Offentliga Arbetsgivares samarbetsor-
gan tillsatt av regeringen, 1991–1994.
Ledamot AMS Rådgivande nämnd (parterna), 
1992–1994.
Ledamot av Postens Kundråd under VD, 1989–
1994.

Ledamot av Arbetsrättskommittèn, statlig utred-
ning, 1992–1993.
Förhandlingsdirektör Kommunförbundet, 1991–
1994. 
Direktör Kommunförbundet, Chefsekonom, 
1990–1991.
Sektionschef Kommunförbundet, enheten för Eko-
nomiadministrativt utvecklingsarbete, 1984–1990.
Handläggare/Expert, Kommunförbundet, enhe-
ten för Ekonomiadministrativt utvecklingsarbete, 
1980–1984.
Stockholms Universitet, timlärare, 1979–1983.
Högskolan i Örebro, timlärare, 1977–1981.
Utredningssekreterare Valdemarsviks kommun, 
1977–1980.
Östra Småland, reporter (journalistlegitimerad). 
1969–1974.

Christer Akej (född 1955), Simrishamn
Ledamot t.o.m årsstämman 2008. 

Lorentz Andersson (född 1942), Skellefteå
Ledamot sedan 2001.
Luleå tekniska Universitet, 2008, Teknologie he-
dersdoktor.
1965, Byggnadsingenjör.
Landshövding i Västerbottens län, 2001–2007.
Kommunstyrelseordförande i Skellefteå Kommun, 
1980–2001.
VD för de två fastighetsbolagen AB Asako och 
Polaris AB, samt politiker i Skellefteå kommun, 
1970–1980.
Övriga uppdrag: Ordförande i Sparbanksstiftelsen 
Norrland. Ledamot i Sparbanksstiftelsernas för-
valtningsaktiebolag. Ordförande i Sparbanksstif-
telsen Norrlands riskkapitalstiftelse. Ordförande i 
Träcentrum Norr. Ordförande i Norrbotniabanan 
AB. Ordförande och ledamot i ett stort antal stat-
liga utredningar, bl.a. skatteutjämningsutredning-
arna och den kommunala kompetensutredningen. 
Ledamot av styrelsen för Sveriges socialdemokra-
tiska arbetareparti. Styrelseledamot Svenska Kom-
munförbundet.

Alf Egnerfors (född 1946), Eskilstuna
Ledamot sedan 2006.
Vice ordförande Kommuninvest ekonomisk för-
ening.
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Fackliga kurser, 1968–1977. 
Realexamen, 1963.
Ordförande, Eskilstuna Kommunfastigheter, 2007–.
Fritidspolitiker, Landstinget Sörmland, 2004–2006. 
Ombudsman, Sv. Kommunal Arbetareförbundet, 
1977–2006.
Ordförande, landstingsstyrelsen Landstinget 
Sörmland 1995–2003. 
Ledamot, Sveriges Riksdag 1989–1994. 
Centrallasarettet Eskilstuna 1968–1977. 

Kerstin Ryding (född 1952), Gävle
Ledamot sedan 2006, suppleant sedan 2003.
Ekonomichef, Sandvikens kommun, 1998–.
Styrelseledamot, Föreningen Sveriges Kommunal-
ekonomer, 2002–2006.
Regionchef Enator, 1993–1997.
Ekonomichef Sandvikens kommun, 1986–1993.
Ekonomisekreterare, Sandvikens kommun, 1984–
1986.
Revisor, Svenska kommunförbundets Revisionsav-
delning, 1982–1984.
Planeringsassistent, Södertälje Energi, 1980–1981.
Studieorganisatör, Föreningen Sveriges Dövblinda, 
1977–1980.

Petter Skouen (född 1946), Oslo
Ledamot t.o.m årsstämman 2008.

Anna von Knorring (född 1965), Helsingfors
Ledamot sedan 2004.
Helsingfors universitet, 1993, Juris kandidat. 

Svenska Handelshögskolan, Helsingfors 1989, 
Ekonomie magister.
Biträdande direktör, Statskontoret Finansiering 
Finland, 2004–.
Uppgifter inom statens internationella och inhem-
ska upplåning, skuldskötsel (derivattransaktioner) 
och riskhantering, Finansministeriet och Statskon-
toret, 1990–2004. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Hansel AB. 
Finska statens enhet för kollektiv upphandling. 
Medlem av delegationen för Sparbanksstiftelsen  
i Helsingfors. Styrelseledamot Nordic Capital 
Markets Forum.

Ann-Charlotte Stenkil (född 1953), Varberg
Ledamot sedan årsstämman 2008.
Ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening.  
Ledamot i Kommunstyrelsen, Varbergs kommun.
Göteborgs Universitet, 1983–1985, MBA 40 p. 
Göteborgs Universitet, 1974–1977, civilekonom.        
Ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening, 
2007–. 
Ersättare i Kommuninvest ekonomisk förening, 
2003–2006. 
Ledamot i Kommunfullmäktige i Varberg, 2003–.
Ledamot i Kommunstyrelsen i Varberg, 2007–.
Ersättare i Kommunstyrelsen i Varberg, 2003–2006. 
Ledamot i Kommunstyrelsen i Varbergs arbetsut-
skott, 2007–. 
Ordförande Kommunstyrelsen i Varbergs perso-
nalutskott, 2003–2006.
Ledamot  Varbergs Stadshus AB, 2007– .

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

 
Styrelse

 
Finansutskott

    Ersättning 

Namn närvaro närvaro 2008 2007 

Nuvarande styrelse     
Tommy Persson 11 (–) 2 400 000 – 
Ellen Bramness Arvidsson 13 (12) 2 158 000 152 000 
Lorentz Andersson 15 (12)  134 000 113 000 
Alf Egnerfors 15 (10)  134 000 106 000 
Kerstin Ryding 15 (11)  136 000 106 000 
Anna von Knorring 13 (9)  134 000 94 000 
Ingemar Alserud 9 (–)  78 000 – 
Ann-Charlotte Stenkil 11 (–)  102 000 – 

Avgående ledamöter april 2008     
Robert Stenram 3 (12)  167 000 502 000 
Christer Akej 3 (8)  71 000 81 000 
Petter Skouen 3 (9)  – 102 000 
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Ledamot Varbergs Fastighetsaktiebolag, 2007–.
Ledamot i  Varberg Vatten AB, 2008–.
Ersättare i Byggnadsnämnden Varbergs kommun. 
2001–2002. 
Rekryteringskonsult och partner i Ledarskaparna 
Chefsrekrytering OS AB, 1998– . 
Ekonomichef  i allmännyttigt bostadsföretag, 
1985–1998. 
Kamrer i bolag med inriktning turism, 1984–1985. 
Kamrer i kommunal stiftelse med inriktning spa-
verksamhet, 1983–1985. 
Kamrer i grossistföretag inom sportfiskeredskap, 
1977–1983.

Ersättningar
Arvode till styrelsens ordförande Tommy Persson, 
inom ramen för av bolagsstämman fastställda sty-
relsearvoden, uppgick för 2008 till 400 000 kro-
nor. Till var och en av övriga ledamöter har utgått 
en ersättning enligt tabellen, sidan 56. Det totala 
arvodet till styrelsens ledamöter, valda av årsstäm-
man, beslutas av årsstämman och uppgick för år 
2008 till 1 514 000 kronor. 

Eventuell beroendeställning hos ledamöterna 
Samtliga ledamöter anses vara oberoende  
gentemot bolaget. 

Utskott 
Finansutskott (tidigare Kreditutskott)
Finansutskottet äger rätt att besluta i frågor som 
anges i policy och instruktioner för kredit- och  
finansverksamheten. 

Ledamöterna i finansutskottet utgörs av styrel-
sens ordförande och vice ordförande.

Kommittéerna slogs samman  
och bytte huvudman
Som en följd av det arbete med att renodla fören-
ingens och bolagets roller som vid 2008 års stäm-
mor bl.a. ändrade stadgar och bolagsordning, har 
arbetet i kommittéform förändrats fr.o.m. halvårs-
skiftet 2008.

Under perioden januari – juni 2008 fanns två 
kommittéer i bolaget – Analyskommittén respekti-
ve Finanskommittén. Dessa kommittéer utsågs av 
bolagets styrelse.

Från juli 2008 sammanslogs de båda kom-

mittéerna och överfördes till Kommuninvest eko-
nomisk förening med namnet Analys- och fi-
nanskommittén. Ledamöterna utses från samma 
tidpunkt av föreningens styrelse. Många av de 
uppgifter som kommittéerna tidigare haft, över-
fördes till den nya kommittén i föreningen, medan 
vissa uppgifter kvarstannar inom bolaget och han-
teras av den egna organisationen.

Analyskommittén (t.o.m. juni 2008): 
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 (t.o.m. juni 2008): 
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
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Kerstin Gustavsson
Ekonomichef, Örkelljunga kommun

Björn Ryd
Finansdirektör, Gävle kommun

Johan Sandlund
Kommunchef, Trosa kommun

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-
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
Till stöd för den verkställande direktören finns en 
verkställande ledning.

Den 1 oktober förändrades ledningsfunktio-
nen så att en ny verkställande ledning tillskapa-
des. Den verkställande ledningen kompletteras 
från samma tidpunkt med en större utvidgad led-
ningsgrupp.

Den 1 september utsåg styrelsen en vice verk-
ställande direktör.

Bolagsledning t.o.m 2008-09-30
Tomas Werngren, VD
Harriet Forsell Söderberg
Maria Viimne
Ulf Jivmark
Johanna Larsson

Bolagsledning fr.o.m 2008-10-01
Tomas Werngren, VD
Maria Viimne
Johanna Larsson 
Fredrik Sjöstrand

Verkställande ledning och ersättningar
Tomas Werngren (född 1961)
VD
Examina
1983 Tek. kand – offentlig förvaltning, Örebro-  
 och Stockholms universitet.
Anställningar:
2006– Kommuninvest, Verkställande direktör.
1996 Kommuninvest, Vice VD och finans- 
 direktör.
1994 Kommuninvest, Deputy Managing  
 Director och finanschef.
1991 SBAB, Treasurer – Head of Funding.
1990 SBAB, Treasurer.
1988 PK-Kredit, Chief Dealer.
1986 PK-Banken, Trader.
1983 PK-Banken, branch Örebro och Karlskoga.

Maria Viimne (född 1970)
Vice VD
Examina
1996 Ekonomie kand, Mälardalens högskola.
1995 Jur. kand, Stockholms universitet.
1994 European Master in Law & Economics,   
 University of Rotterdam & University of   
 Hamburg.
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Ersättningar – Ledningen i Kommuninvest i Sverige AB (publ)

Namn   Övriga  Rörlig Pensions-  
 År Grundlön förmåner prestationsförmån kostnader Totalt

Tomas Werngren 2007 2 260 000 90 000  553 000 2 903 000
 2008 2 306 890 103 420  580 000 2 990 310

Maria Viimne 2008 1 092 880 1 780 144 245 000 1 339 660

Verkställande ledning 2007 3 360 060 29 960  Enligt SPP:s  
 2008 901 700 0 146 pensionsplan

Anställningar:
2008– Kommuninvest, Vice VD.
2002 Kommuninvest, Finansgruppchef.
1998 Kommuninvest, Bolagsjurist.
1996 Mora tingsrätt, Tingsnotarie.
1993 Vägverket Borlänge, Juridiska sektionen –  
 Semestervikarie.
1992 Hyres- och Arrendenämnden i Västerås,   
 Sommarnotarie.

Fredrik Sjöstrand (född 1960)
Senior Vice President
Examina
1983– Tek. kand – offentlig förvaltning,    
1987 Stockholms universitet.
Anställningar:
2008– Kommuninvest, Senior Vice President  
 och Head of Treasury.
2007 Straumur Investment Bank, Co Head  
 proprietary trading.
2005 Handelsbanken capital markets, Head  
 of Risk Management.
2002 Handelsbanken capital markets, Head  
 of Trading.
1999 Fixed Income Europe, Head of F.I.E.
1998 Svenska Handelsbanken, Head of  
 European Proprietary.
1997 Bear Stearns International London, Trader.
1995 Svenska Handelsbanken, Swaps Trader.
1993 Prebon yamane SA, Capital markets desk.
1989 Swedbank Stockholm, Chief dealer of  
 Gov Bond swap and trading.
1989 JP-bank Stockholm, Chief Dealer of  
 Gov Bond trading. 
1987 Carnegie Fondkommission AB Stockholm,  
 Chief Dealer of Gov Bond trading.

Johanna Larsson (född 1973)
Administrativ chef
Examina
1992– Matematisk-Naturvetenskaplig linje, 
1996    Stockholms universitet.
Anställningar:
2006-  Kommuninvest, Administrativ chef.
2000 Kommuninvest, Finansrådgivare.
1999 Birka Energi, Portföljförvaltare.
1997 Statistiska centralbyrån, Handläggare.
1996 Asplundsskolan i Hagfors, Lärarvikarie.
1996 Hagfors turistbyrå, Sommarvikarierande   
 turistvärdinna.

B O L A G S S T Y R N I N G
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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. 

Tommy Persson  
(född 1948)

Ordförande sedan 2008.
Stockholm.

Alf Egnerfors  
(född 1946)

Ledamot sedan 2006. 
Styrelseordförande  
Kommunfastigheter  

i Eskilstuna.

Lorentz Andersson  
(född 1942)

Ledamot sedan 2001.
Umeå.

Ingemar Alserud  
(född 1954) 

Ledamot sedan 2008.
Stockholm.

Anna von Knorring  
(född 1965)

Ledamot sedan 2004.
Biträdande direktör, State Treasury, 

Helsingfors. 

Kerstin Ryding  
(född 1952)

Ledamot sedan 2006.
Suppleant sedan 2003.

Ekonomichef,  
Sandvikens kommun.

Ann-Charlotte Stenkil 
(född 1953)

Ledamot sedan 2008.
Kommunstyrelseledamot,  

Varbergs kommun. 



Omslagsbild: »Koya III», av Christian von Sydow. Foto: Morten von Sydow.
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»Iceblue», av Blomqvist-Westman. 
Foto: Sture Ekendal.

Årets bildtema är svenskt studioglas. Bilderna visar arbeten av med-
lemmar i Glasakademin, en sammanslutning av fristående svenska 
glaskonstnärer med egen verksamhet.

Teknik och uttryck varierar. Några av konstnärerna blåser sitt eget 
glas i sin egen hytta eller delar hytta med andra konstnärer. Andra arbe-
tar med gjutning av glas eller med slipning, sandblästring och andra 
kalla tekniker.

Gemensamt för alla är glaset som konstnärligt uttrycksmedel. Alla 
har hela ansvaret för sin egen produktion.

www.glasakademin.se samt www.studioglasmuseum.net

Bild från Anna Viktoria Norbergs studio.

»Crystal ladder», av Christian von Sydow.  
Foto: Morten von Sydow
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årsredovisning

Under turbulenta marknadsförhållanden 
präglade av en markant förändrad syn på  
risk, stärkte Kommuninvest sin ställning  
både som kreditgivare och emittent.  
Vår roll som garant för väl fungerande  
kommunal finansiering tydliggjordes och 
utlåningen blev den högsta någonsin. 




