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Svenska kommuner och landsting i samverkan 

 
 
 
 

 
FÖRENINGSSTÄMMA 2014 
 
Kallelse 
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie 
föreningsstämma torsdagen den 10 april 2014 klockan 16.00 på Clarion Hotel Sign, 
Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm. 
 
Ärenden 

Nr Beskrivning Bil 
1 Stämman öppnas  - 
2 Val av ordförande vid stämman 1 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd - 
4 Val av två justerare 1 
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad - 
6 Fastställande av dagordning - 
7  Information om Kommuninvests verksamhet, ekonomi och framtidsplaner - 
8 Fastställande av ägardirektiv 2 
9 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 

för föreningen och koncernen 
 
3 

10 Beslut avseende föreningen och koncernen om fastställelse av resultat-
räkning och balansräkning 

 
3 

11 Beslut avseende föreningen och koncernen om dispositioner beträffande 
föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen  

 
 
3 

12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 3 
13 Fastställande av arvoden till styrelsen 4-5 
14 Fastställande av arvoden för valberedningen i föreningen 6 
15 Fastställande av arvoden till revisorerna 4 
16 Fastställande av arvoden till lekmannarevisorerna 4 
17 Val av styrelse och av styrelsens ordförande och vice ordförande 7-8 
18 Val av revisor 9 
19 Val av lekmannarevisorer 10 
20 Val av valberedning i föreningen och dess ordförande och vice ordförande 11 
21 Val av representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB 

samt i övriga dotterbolag 
 

12 
22 Beslut om plats för nästa föreningsstämma 13 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Medlemmarna 
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Nr Beskrivning Bil 
23 Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen 14 
24 Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningens företag 15 
25 Fastställande av arbetsordning för lekmannarevisorerna 16 
26 Nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening 17 
27 Årlig insatsskyldighet - år 2014 18 
28 Förslag om ändring av bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige AB 19 
29 Förslag om bemyndigande att genomföra nyemissioner 20 
30 Stämman avslutas - 

 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

                         
Ann-Charlotte Stenkil  Tomas Werngren 
Styrelsens ordförande  Verkställande direktör 



Sida 1/1 
                Bilaga 1 Svenska kommuner och landsting i samverkan 
 

 

 

 
 
Val av ordförande och justerare vid stämman 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska föreningsstämman välja en ordförande vid stämman samt 
välja en eller två justerare. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar 
 
att Boel Godner, (S), kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun väljs till 
ordförande vid årets stämma samt  
 
att Inga-Lil Tegelberg, (S), kommunstyrelsens ordförande, Älvkarleby kommun och Jan 
Petersson, (M), kommunfullmäktiges ordförande, Enköpings kommun väljs att justera 
stämmoprotokollet. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Arne Lernhag (M)  
Öckerö kommun 
Ordförande 
 

Anders Ceder (S) 
Lindesbergs kommun 
Vice ordförande  

Anders Berglöv (S)  
Flens kommun 
 

Kenneth Carlsson (FP) 
Färgelanda kommun 

Elisabet Lassen (S) 
Sollefteå kommun  
 

Martina Mossberg (M) 
Haninge kommun 

Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 
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Ägardirektiv år 2014 för Kommuninvest i Sverige AB 
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening ska föreningsstyrelsen varje år 
utarbeta förslag till ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB, att fastställas av 
stämman. 
 
I år har styrelsens översyn resulterat i få förändringar i förhållande till nu gällande 
direktiv. De ändringar som föreslås är markerade i texten.  
 
Medlemmarna har beretts möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på förslaget vid 
årets medlemssamråd. När det gäller det nya förslaget i avsnitt 6.3 om att en medlems 
bidrag till kapitaliseringen får beaktas vid prisdifferentiering i kreditmarknadsbolaget, 
har många medlemmar uttryckt en positiv inställning, men betonat vikten av transparens 
och likabehandling. 
 
Styrelsen behandlade detta förslag till nytt ägardirektiv 2014-03-05. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen förslår att stämman beslutar 
 
att fastställa förslaget till ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB samt 
 
att uppdra till föreningens representant att vid den ordinarie årsstämman i 
Kommuninvest i Sverige AB besluta att det fastställda ägardirektivet skall tillämpas i 
bolaget. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

 

 

Ann-Charlotte Stenkil  Thomas Åkelius 
Ordförande   Styrelsens sekreterare 
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     Bilaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta direktiv har fastställts på Kommuninvests stämmor den xx april 20xx. 
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Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB 
 
1. Inledning 
I detta ägardirektiv formuleras ramarna för den verksamhet som Kommuninvest 
ekonomisk förening – nedan kallad ”Föreningen” uppdragit åt styrelsen i sitt helägda 
dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB – nedan kallat ”Bolaget” att ansvara för.  
 
Föreningens styrelse ansvarar för att ett förslag till ägardirektiv utarbetas varje år. Som 
ett led i beredningen av direktivförslaget ges bolagets styrelse tillfälle att yttra sig över 
förslaget.  
 
Förslaget föreläggs föreningsstämman som fastställer det och uppdrar till föreningens 
representant vid den ordinarie årsstämman i Bolaget att besluta att det fastställda 
direktivet skall tillämpas i bolaget. 
 
Direktivet omfattar även den verksamhet som Bolaget bedriver inom ramen för företag 
som Bolaget självt kontrollerar. 
 
Utöver den reglering som ägardirektivet utgör, finns en rad lagar, förordningar mm som 
riksdagen eller olika myndigheter fastställt för finansiell verksamhet och som Bolaget 
har att verka inom. Direktivets riktlinjer avser att reglera vissa områden där samhället 
inte tillhandahåller handlingsregler eller att - inom ramen för externa normer - precisera 
hur verksamheten i Kommuninvest ska ordnas. Referenser till de externa reglerna görs 
endast undantagsvis för att förenkla direktivtexten eller för att definiera begrepp. 
 
2. Uppdrag 
Kommuninvests roll som samhällsnyttig kommungäld beskrivs i den av Föreningen 
fastställda visionen och verksamhetsidén. Bolaget ska inom koncernen verka för att den 
förverkligas. 
 
Bolaget ska regelbundet låta utvärdera hur nöjda kunderna är med verksamheten. 
 
3.  Bolagets service till föreningen 
Bolaget skall tillhandahålla Föreningen följande tjänster: 
 
- sekreterarfunktion, 
- framtagande av beslutsunderlag, 
- medlemsrekrytering, beredning av ansökningar och uppföljning i medlemsfrågor, 
- ekonomisk redovisning och administration i övrigt, 
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- handha föreningens likvida medel1, motta betalningar för föreningens räkning och 
ombesörja att de utbetalningar som beordras av föreningen verkställs,  
- bereda Föreningsstyrelsens ställningstaganden i arbetet med att förbättra de allmänna 
villkoren för den kommunala sektorns finansieringsverksamhet samt 
- produktion av medlemstidningen Dialog och koordinering och arrangerande av 
föreningens evenemang. 
 
4. Ekonomiskt resultat 
Bolagets resultat skall över tiden minst ha en sådan storlek att kapitalbasen2 ökar i takt 
med balansräkningens tillväxt och på längre sikt når en sådan nivå, att det förlagslån 
som föreningen lämnat till bolaget, kan återbetalas och ersättas med nytt aktiekapital i 
bolaget. Därutöver skall bolagets resultat täcka föreningens verksamhetskostnad i den 
mån Föreningens egna intäkter inte förslår.  
 
Det resultatkrav som anges i första stycket skall i allt väsentligt, uppnås genom en 
tillräckligt god marginal i den ordinarie utlåningsverksamheten samt genom god 
kostnadskontroll. 
 
5. Konsolidering 
Bolagets styrelse har inte rätt att, utan Föreningsstyrelsens godkännande, underskrida 
följande kapitalbas uttryckt i procent av balansräkningens storlek vid respektive års 
utgång 
 
År                % 
2013 1,00 
2014 1,15 
2015 1,25 
2016 1,40 
2017 1,50 
 
Beräkningen för respektive år bygger på nu gällande definition av kapitalbas3.  
 
 
 

1 I avräkning på bolagets konton eller placerat i sådana instrument och volymer som är tillåtna för 
bolaget. 
2 Kapitalbasökningen sker genom att bolagets resultat direkt tillförs bolagets egna kapital. Det kan också 
ske genom att resultatet genom koncernbidrag förs över till föreningen och direkt eller indirekt genom 
vinstutdelning till och årliga medlemsinsatser från medlemmarna används för att förvärva nya aktier i 
bolaget. 
3 Vid denna interna beräkning av kapitalbasen, får dock det belopp i form av tänkt ny årsinsats i 
Kommuninvest ekonomisk förening som – under det första halvåret efter räkenskapsårets utgång - 
planeras användas för utökning av Bolagets kapital inräknas, även om kapitalutökningen ännu inte skett 
enligt den legala definitionen. 
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6. Kreditgivning 
6.1 Förmåga att försörja sektorn med krediter 
Bolaget skall söka säkerställa att medlemmarnas behov av finansiering kan tillgodoses. 
Bolagets likviditetsreserver skall anpassas till detta. I avsnitt 7 anges en miniminivå för 
likviditeten. 
 
6.2 Kreditprövning vid utlåning 
Utgångspunkten är att Bolaget ska bevilja medlemmarna och deras företag deras 
normala behov av krediter. 
 
Kreditgivningen ska ske inom ramen för den kommunala kompetensen. Låneändamål 
som beslutats av fullmäktigeförsamling ska anses vara kompetensenlig och sund. 
 
Utlåning skall ske inom ramen för en av bolaget fastställd koncernlimit. Den ska 
omfatta medlemmen och de företag som kontrolleras och garanteras av medlemmen.  
 
Bolaget ska ha en modell för analys av medlemmarnas och företagens finansiella 
situation och en policy för kreditgivning. De skall baseras på grundprincipen att en 
exponering mot en svensk kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska 
staten.  
 
Modellen och policyn ska baseras på de riktlinjer som beskrivs i bilaga till detta 
direktiv. När Bolagets styrelse beslutar om ändringar i modellen eller policyn ska detta 
rapporteras i enlighet med avsnitt 11. 
 
6.3 Villkor i utlåningsverksamheten 
Utgångspunkten är att bolaget vid varje tidpunkt skall erbjuda kunderna lån till 
likvärdiga villkor, dock får prissättningen differentieras när så är motiverat ur 
marknadssynpunkt, medlemmens bidrag till föreningens kapitalisering eller beror på 
skillnader i bolagets kostnader för olika lån. 
 
7. Risker 
7.1 Grundläggande syn på risk  
Bolaget får inte bedriva sådana verksamheter som innebär att risknivån överstiger vad 
som hade varit tillåtet risktagande för en kommun eller ett landsting enligt kommunal-
lagen. 
 
Bolagets risker ska vara små och får inte i något fall vara större än nödvändigt för att 
uppnå syftet med verksamheten och tillämpningen av dessa ägardirektiv. Den totala 
risknivån får inte äventyra Bolagets finansiella situation. 
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7.2 Total risknivå i Bolaget 
Bolagets styrelse har inte rätt att, utan Föreningsstyrelsens godkännande, underskrida en 
kapitaltäckningskvot på 2,604. 
 
7.3 Specifikt om enskilda riskområden 
7.3.1 Kreditrisk 
Bolaget får inte ingå avtal med motparter som har en riskvikt som överstiger 20 % 
riskvikt enligt lag om kapitaltäckning och stora exponeringar. Ändras befintlig motparts 
riskvikt, så att dess riskvikt kommit att överstiga denna nivå, ska rapportering ske enligt 
avsnitt 11. 
 
7.3.2 Likviditetsrisk 
Bolagets styrelse har ej rätt att, utan Föreningsstyrelsens godkännande, underskrida en 
likviditetskvot (LCR) på 1,1. 
 
8. Riktlinjer för löner och ersättningar 
8.1 Löner 
Bolaget ska ha en dokumenterad lönepolicy omfattande alla anställda i Bolaget, förutom 
VD, vice VD och övriga medlemmar i verkställande ledningen. Bolaget ska tillämpa 
marknadsmässiga löner, dock inte vara löneledande. 
 
Löneersättningen ska bestå av fast lön och ha sin grund i utförda prestationer med 
beaktande av verksamhetens utveckling och finansiella mål. 
 
8.2 Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören m.fl. 
Bolagets styrelse skall inom ramen för ”Riktlinjer för ersättning och andra anställnings-
villkor för VD, vice VD och övriga medlemmar i verkställande ledningen” som framgår 
av bilaga till detta direktiv, besluta om ersättningar och övriga anställningsvillkor för 
dessa befattningshavare. 
 
Vad gäller anställning och entledigande av VD och vice VD skall Bolagets styrelse 
samråda med Föreningens styrelse innan Bolaget beslutar i ärendet. 
 
 
 
 

4 Beräknat enligt IKU – Intern kapitalutvärdering (pelare I och II) enligt lagen om bank- och 
finansieringsrörelse. Kapitalbasen beräknad inklusive förlagslån från föreningen till bolaget. Angiven 
kvot motsvarar en kapitaltäckningsgrad på 20,80 procent. Vid denna interna beräkning av kapitalbasen, 
får dock det belopp i form av tänkt ny årsinsats i Kommuninvest ekonomisk förening som – under det 
första halvåret efter räkenskapsårets utgång - planeras användas för utökning av Bolagets kapital 
inräknas, även om kapitalutökningen ännu inte skett enligt den legala definitionen. 
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9. Etiska riktlinjer 
9.1 Miljö 
Bolaget skall bidra till en hållbar utveckling av samhället genom att minska den egna 
miljöbelastningen. Ambitionen gäller både direkt miljöbelastning från den egna 
verksamheten och indirekt miljöbelastning vid finansiering, placering och kredit-
givning. Utgångspunkten för miljöarbetet är FN:s miljöprogram för finansiella 
institutioner5. 
 
9.2 Representation mm 
Vid extern representation ska Bolaget agera i enlighet med den praxis som gäller på den 
aktuella marknaden eller i det aktuella landet. 
 
Vad gäller intern representation ska Bolaget följa de regler och värderingar som gäller 
för kommunal representation. 
 
Kostnader för resor, hotellvistelser m.m. ska präglas av måttfullhet och Bolaget ska 
välja de alternativ som är ändamålsenliga och förenliga med Kommuninvests ställning 
och anseende. 
 
10. Övriga direktiv 
10.1 Kod för bolagsstyrning etc 
Svensk kod för bolagsstyrning omfattar inte Bolaget. Särarten bedöms vara sådan att 
Koden och Principer för styrning av kommun och landstingsägda bolag inte heller ska 
tillämpas. 
 
10.2 Ansvarsförsäkring i Bolaget m.fl. företag 
Bolaget skall teckna och vidmakthålla en styrelse och vd-ansvarsförsäkring som 
omfattar styrelseledamöter och vd i Bolaget, Föreningen, Kommuninvest fastighets AB 
samt Administrative Solutions NLGFA AB. Försäkringsskyddet för angivna företag 
skall lägst uppgå till 300 mkr. 
 
10.3 Särskilda uppdrag mm för visst år 
År 2012 gavs styrelsen bl.a. i uppdrag att förbereda och planera för hur Bolagets 
kapitalbas – om så erfordras på grund av ny lagstiftning (Basel III/CRD IV – skall 
kunna förstärkas på bästa sätt.  
 
Då lagstiftningsarbetet inom EU försenats, har det inte varit möjligt att konkretisera i 
vilken storleksordning, vilka former samt vid vilka tidpunkter kapitalbasförstärkningen 
bäst bör ske.  
 

5 United Nations Environment Program Finance Initiative. 
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Föreningen förlänger därför det tidigare lämnade uppdraget till Bolaget att så snart det 
kan ske redovisa en långsiktig kapitalplanering för föreningsstyrelsen. 
 
För 2014 lämnas inte något särskilt uppdrag till bolaget. 
 
11. Rapportering 
Bolagets styrelse rapporterar till Föreningens styrelse om väsentliga händelser i 
verksamheten samt om hur risker och ekonomi utvecklas. 
 
Rapporteringen skall minst ha det innehåll och den periodicitet som Föreningens 
styrelse fastställer i en Rapportplan. 
 
12. Särskild beslutsordning i vissa fall 
Uppkommer fråga om att göra avsteg från dessa direktiv, förändra ägandet i eller bilda 
dotterbolag eller intressebolag eller fråga om att föra ut någon väsentlig del av 
verksamheten, eller lämna uppdrag att utföra sådan verksamhet, till annan utom 
Bolaget, skall samråd först ske med Föreningens styrelse som kan besluta att frågan 
skall hänskjutas för beslut till stämma i Bolaget. 
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Bilaga till ägardirektiv 
 
 

Riktlinjer för analysmodell och policy för kreditgivning 
 
Grundläggande synsätt 
Analysmodellen och policyn för kreditgivning skall baseras på grundprincipen att en 
exponering mot en svensk kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska 
staten.  
 
Svenska kommuner upprätthåller av tradition principen om att vara en ansvarstagande 
ägare. Kommunägda företag som drabbats av tillfälliga ekonomiska problem eller som 
drivits inom områden som inte kan finansieras med försäljningsintäkter, erhåller 
regelmässigt löpande driftbidrag eller kapitaltillskott av olika slag. Vid Bolagets 
limitsättning för kommunkoncernen företag skall detta tillmätas stor betydelse i 
kombination med att kommuners egna goda kreditvärdighet som via borgensåtagande 
för de egna företagens lån överförs till företagen. Kreditrisken vid utlåning till ett 
kommunägt företag ska därför anses vara mycket låg. 
 
Analysmodellen skall vila både på kvantitativa och kvalitativa grunder 
Det finns inte någon enkel modell som alltid kan användas för att bedöma en medlem 
och gränserna för kreditgivningen till en medlem. Analysmodellen måste vila både på 
kvantitativa och kvalitativa grunder, där sedvanliga ekonomiska mått, kompletteras med 
annan information om kommunen och dess ledning för bästa möjliga helhetsbedömning,  
 
Likabehandling och transparens 
Kreditgivningen och limitsättningen skall bygga på en metod som är tydlig och 
transparant så att den garanterar likabehandling av medlemmarna. 
 
Prövning av låneändamål, kompetensenlighet och sundhet 
Utlåning till kommun eller kommunägt bolag skall anses kompetensenlig och sund om 
en medlems fullmäktigeförsamling  
 
• godkänt låneändamålet när kommunen är låntagare 
• godkänt ändamålet med borgen till eget företag som är låntagare, 
• i enlighet med kommunallagen beretts tillfälle att ta ställning till bolags beslut av 

betydelse/vikt och som innebär att upplåning skall ske. 
 
När Bolaget prövar om medlems företag kan kreditgodkännas, skall kommunallagens 
föreskrift om att fullmäktige skall fastställa att det kommunala ändamålet anses uppfyllt 
om fullmäktige fastställt bolagsordningens ändamål. Övrig prövning av rubricerade 
aspekter som kan behövas, sker enligt relevant lagstiftning eller myndighets föreskrift. 
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Utlåningslimiter och prövning av kredit 
Styrelsen skall fastställa en utlåningslimit för varje kommunkoncern bestående av 
kommunen och dess företag. 
 
Varje koncernlimit skall baseras på en normallimit som kan ökas eller minskas genom 
särskilt beslut. Beslut som innebär avsteg från normallimiten skall föregås av en särskild 
utredning. Metoden för särskilda utredningar skall läggas fast i en analysmodell. 
 
Innan Bolaget beslutar att bevilja en kredit ska det enligt lag pröva kreditrisken.  
 
Vid utlåning till en kommun prövas frågan om kreditrisk vid fastställandet av limit för 
kommunkoncernen, inte för varje enskild kredit. Utrymmet för kreditgivning avräknas 
från limiten då kredit beviljas. Utlåning till kommun sker utan säkerhet. 
 
Vid utlåning till ett kommunägt företag prövas frågan om kreditrisk vid fastställandet av 
limit för kommunkoncernen, inte för varje enskild kredit. Utrymmet för kreditgivning 
avräknas från limiten då kredit beviljas. Utlåning till företag får endast ske mot borgen 
från ägarkommunen.  
 
Kostnaden för ökad övervakning av medlemmar med ekonomiska problem etc 
Föranleder en medlems eller medlemmens företags ekonomiska utveckling att Bolaget 
beslutat om särskilda åtgärder för att följa upp eller stödja medlemmen i en fördjupad 
dialog, skall kostnaden för Bolagets åtgärder bäras av den berörda medlemmen.  
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Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD, vice VD och 
övriga medlemmar i verkställande ledningen 
Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande 
direktören (VD) och vice verkställande direktören (VVD) och övriga medlemmar i 
verkställande ledningen för Kommuninvest i Sverige AB, nedan kallat bolaget. 
 
Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts 
av årsstämman och för ändringar i befintliga avtal som görs därefter. 
 
Principer för ersättningar och andra anställningsvillkor 
Grundprincipen är att ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara marknads-
mässiga, bestå av enbart fast lön och baseras på hans eller hennes prestationer. I års-
redovisningen ska anges totala ersättningar och förmåner. 
 
Villkoren för ickemonetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag 
Medlemmarna i verkställande ledningen har rätt till sedvanliga ickemonetära förmåner 
och företagshälsovård i enlighet med bolagets policy. 
 
VD har även rätt till förmånsbil. (val av bilmärke etc. ska överenskommas mellan 
styrelsens ordförande och VD). 
 
Bolaget åtar sig att betala en premiebestämd pensionsförsäkringslösning för VD 
motsvarande 30 % av lönesumman. Övriga följer ITP-plan. 
 
För VD och VVD är uppsägningstiden från bolagets sida sex månader. Vid uppsägning 
från bolagets sida är VD och VVD berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande 18 
månader. Avgångsvederlag utgår inte om uppsägningen grundar sig på brott eller 
försummelse i tjänsteutövningen. Bolaget äger rätt att avräkna inkomster av tjänst jämte 
andra beräkningsbara förmåner som VD eller VVD uppbär från annan anställning eller 
näringsverksamhet under den tjugofyramånadersperiod som följer efter uppsägningen. 
Vid uppsägning från individens sida är uppsägningstiden sex månader. 
 
För övriga medlemmar i verkställande ledning gäller reglerna om uppsägning i vid varje 
tid gällande kollektivavtal.  
 
Styrelsens beslutsfattande om lön och andra anställningsvillkor 
Bolagets styrelse ska besluta om lön och övriga villkor för VD, VVD och övriga 
medlemmar i verkställande ledningen. 
 
Avvikelser från dessa riktlinjer 
Bolagsstyrelsen får frångå dessa riktlinjer om det finns särskilda skäl för det. Vid avsteg 
från riktlinjerna ska detta anmälas till föreningsstyrelsen. 
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Årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport 
Bakgrund 
Styrelsens förslag till årsredovisning för Kommuninvest ekonomisk förening och 
Kommuninvestkoncernen för år 2013 bifogas. 
 
Av bilagan framgår även revisionsberättelsen på sidan 79 och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport på sidan 80. 
 
Årsredovisningen distribueras i pappersform till stämmoombuden och finns tillgänglig 
för nedladdning från www.kommuninvest.se . Separata tryckta exemplar av 
årsredovisningen utdelas sedan 2013 inte längre i anslutning till stämman. 
 
Förslag till beslut rörande årsredovisningen 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar  
 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2013 för föreningen och 
koncernen, samt 
 
att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i föreningen. 
 
Revisionsberättelse och granskningsrapport 
Vi hänvisar till revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

                      
Ann-Charlotte Stenkil  Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
 

2014-03-13 
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Kommuninvest i korthet
Kommuninvest1 bildades 1986 av nio 
kommuner och landstinget i Örebro län  
för att tillsammans förbättra villkoren på 
marknaden för kommunal lånefinansie-
ring. Kommuninvest bidrar även till att öka 
den finansiella stabiliteten inom kommun-
sektorn.

Kommuninvest i Sverige AB, i vilket all 
affärsverksamhet bedrivs, är ett helägt 
dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk 
förening. Endast kommuner och landsting 
som är medlemmar i Kommuninvest eko-
nomisk förening samt företag, stiftelser 
och förbund som kontrolleras av medlem-
marna kan låna hos Kommuninvest i 
Sverige AB. 

Kommuninvest har högsta möjliga kredit-
betyg, Aaa/AAA, och stabila utsikter. 
Kreditbetyget understöds av den solida-
riska borgen som samtliga medlemmar 
ställt ut till stöd för Kommuninvest i 
Sverige AB:s åtaganden.

Kommuninvests vision är att vara 
 världens bästa organisation för  
kommunal finansförvaltning.

1)  Med ”Kommuninvest” avses Kommuninvest-koncernen, bestående 
av medlemsorganisationen Kommuninvest ekonomisk förening, 
 kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB och Kommun-
invest Fastighets AB. Innan Kommuninvest ekonomisk förening 
 bildades 1993, bedrevs samarbetet inom bolaget Kommuninvest  
i Örebro län AB, bildat 1986 och namnändrat till Kommuninvest i 
Sverige AB 1993.

Flerårsöversikt Kommuninvest-koncernen
2013 2012 2011 2010 2009

Balansomslutning, mdkr 277,5 283,3 234,1 190,3 183,2
Utlåning, mdkr 208,6 201,0 168,1 133,7 123,6
Årets resultat, mnkr 745,8 424,8 274,6 191,6 229,6
Medlemmar, totalt 278 274 267 260 248
Varav kommuner 270 266 259 253 241
Varav landsting 8 8 8 7 7
Bruttosoliditetsgrad1, % 0,97 0,68 – – –
Kapitalisering, kapitalbas som andel av balansomslutning, % 0,91 0,47 0,63 0,75 0,42
Kapitaltäckningsgrad2, % 56,4 23,1 35,3 60,0 34,4
Kapitaltäckningskvot3 7,05 2,89 4,42 7,50 4,30

1) Primärkapital i relation till totala tillgångar och åtaganden (exponeringar). Se vidare sidorna 32–33.
2) Kapitalbas i relation till riskvägda tillgångar
3) Kapitalbas dividerat med kapitalkrav, pelare I enligt Basel II-regelverket och EU:s kapitalkravsdirektiv.

Marknads andelar, 
 kommunal låne-
finansiering
2013-12-31

  Upplåning via 
Kommuninvest  
44 (46) %
  Bankupplåning  
30 (32) %
  Upplåning via egna 
marknadsprogram  
26 (22) %

Källa: Kommuninvests 
bedömning

Utlåningsportföljen
2013-12-31

 Kommuner 40 (44) %
  Kommunala bostads-
företag 30 (31) %
  Övriga kommunala 
företag 21 (17) %
  Kommunala energi-
företag 8 (7) %
 Landsting 1 (1) % 

Årsredovisning för Kommuninvest ekonomisk förening 
Detta är årsredovisningen för Kommuninvest ekonomisk förening. 
Årsredovisningen för dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB finns på www.kommuninvest.se.
Omslagsbild: Svenska Mässan i Göteborg bygger ut. Göteborgs Stad är medlem i Kommuninvest sedan 2012.



När svenska kommuner och landsting investerar 
och bygger nytt är det ofta Kommuninvest  
som står för finansieringen. Av de krediter som 
 finans ierar Kommunsveriges satsningar på  
skola, äldre omsorg, infrastruktur eller andra 
 förbättringar av servicen till medborgarna,  
svarar Kommun invest för nära hälften.

Kommuninvest ägs av kommunerna och finns  
till för kommunernas bästa. Ända sedan starten 
1986 har syftet med verksamheten varit det-
samma – att erbjuda medlemmarna trygg 
 finansiering till bästa möjliga villkor. I dag är 
270 kommuner och åtta landsting medlemmar. 
Vid utgången av 2013  uppgick Kommuninvests 
totala utlåning till 208,6 miljarder kronor.



Kommuninvest finansierar  
samhällsbygget

Kommuninvest fungerar som kommungäld 
för Sveriges kommuner och landsting. 
Finansiering för de investeringar som behövs 
för att samhället ska fungera väl kommer i 
många fall från Kommuninvest. Det gäller 
samhällsviktiga investeringar i exempelvis 
daghem, skolor, ålderdomshem, hälsocen-
traler och sjukhus. Därtill kommer energi-
försörjning, underhåll av gator, vattentjäns-
ter samt sport- och kulturanläggningar.

Kommunsektorns låneskuld har stigit över 
tid och ser ut att fortsätta växa. Till exempel 
väntas stora investeringar i underhåll och 
nybyggnad av bostäder och sjukhus. Här har 
Kommuninvest en viktig roll att fylla genom 
att säkerställa stabil och förmånlig upplåning 
på nationella och internationella kapital-
marknader. Medlen som lånas upp vidareut-
lånas till medlemmarna i Kommuninvest och 
deras majoritetsägda företag.

 
Affärsnytta för kommunerna
Genom att vända sig till Kommuninvest kan 
kommuner och landsting erhålla trygga och 
konkurrenskraftiga lån, rådgivning och 
verktyg för skuldförvaltning. Kommuninvest 
har inget eget vinstsyfte utan ändamålet är 
enbart att bereda medlemmarna ekonomisk 

nytta. Kommuninvest företräder också den 
kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Grundidén om att skapa individuell affärs-
nytta åt kommuner och landsting lever kvar 
från starten av samarbetet. När Kommun-
invest bildades 1986 av nio kommuner och 
landstinget i Örebro län var syftet just att till-
handahålla kostnadseffektiva lån till med-
lemmarna. Att syftet uppfyllts bevisas av att 
antalet medlemmar vuxit konstant, till att 
idag omfatta 278 av Sveriges 310 kommuner 
och landsting. Ytterligare ett bevis är att 
ingen medlem hittills har lämnat samarbetet.

 
Solidarisk borgen
För att kunna erhålla finansiering från 
Kommuninvest krävs ett medlemskap i 
Kommuninvest ekonomisk förening, som 
äger kreditmarknadsbolaget Kommuninvest 
i Sverige AB. Lån kan, mot borgen, även 
erbjudas medlemmarnas majoritetsägda 
företag samt kommunala stiftelser och för-
bund. Utlåningen är nollriskviktad enligt 
gällande kapitaltäckningsregler.

Samtliga medlemmar ställer ut en explicit 
garanti, i form av en solidarisk borgen, för de 
åtaganden som görs av Kommuninvest i 
Sverige AB. Garantin anses som mycket stark 
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eftersom kommuner och landsting inte kan 
försättas i konkurs eller upphöra att existera 
annat än genom sammanslagning. Dessutom 
har kommuner och landsting egen beskatt-
ningsrätt och det yttersta ansvaret för kom-
munsektorns verksamhet ligger hos staten.

 
Medlemmarnas ansvar
Med medlemskapet kommer också ett 
ansvar att bestämma om verksamhetens 
inriktning. Beslut fattas på den årliga 
 för enings stämman. Angeläget för 
 Kommun invests medlemmar är att se  
till att Kommun  invest lever upp till nya 
EU-regler gällande bruttosoliditet som 
 väntas införas den 1 januari 2018. Beslut  
om nödvändiga stadgeändringar kommer 
att fattas i april 2014 och april 2015. Läs  
mer om brutto soliditetskravet på sidorna 
32–33.

 
Säker tillgång till likviditet
Kommuninvests uppdrag är att fungera som 
kommungäld för sina medlemmar, dvs. att 
säkerställa deras tillgång till finansiering 
oavsett omvärldssituation. Genom hela den 
kris som präglat de finansiella marknaderna 
sedan 2008/2009 har Kommuninvest upp-

fyllt sitt uppdrag. Kommuninvests tillgång 
till likviditet i svåra marknadssituationer 
baseras framförallt på en diversifierad upp-
låningsstrategi och en betydande likviditets-
reserv. Dessutom är Kommuninvest sedan 
2010 penningpolitisk motpart till Riks-
banken och ingår i RIX, Riksbankens betal-
ningssystem.

Högsta möjliga kreditbetyg
Med högsta möjliga rating, Aaa/AAA, och 
stabila utsikter, från de två internationella 
kreditvärderingsinstituten Moody’s och 
Standard & Poor’s, uppfattas Kommun -
invest som en av världens mest kreditvärdiga 
 emittenter. Enligt de två kreditvärderings-
instituten motiveras Kommun invests kredit-
betyg av medlemmarnas solidariska borgen, 
Kommun invests starka likviditet och tillgång 
till finansiering från Riksbanken, Kommun-
invests goda tillgångskvalitet med utlåning 
enbart till medlemmar, samt en konservativ 
tillgångs- och skuldförvaltning med en policy 
om att matcha räntor och valutor. Dessutom 
nämns Kommun invests förbättrade lönsam-
het som stärker kapitalet inför kommande 
regeländringar.

Kommun- 
medlemmar
31 december 2013

Vid utgången av 
2013 var 270 
kommuner och  
8 landsting 
 medlemmar i 
Kommun invest 
 ekonomisk 
 förening.

Förskoleverksamhet, bostadsbyggande, vatten och avlopp 
samt vård och omsorg är några av de samhällsviktiga tjänster 
som Kommuninvest är med och finansierar genom utlåning till 
kommuner, kommunala bolag och landsting.
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Kommuninvest 
uppfyller sitt 
uppdrag väl  
– vi har de 
 lägsta upp-
lånings-
kostnaderna  
i kommun-
sektorn  
och låga  
administrations-
kostnader.

Starkt stöd för samarbetsmodellen
Med låga upplånings- och administrationskostnader fortsätter Kommuninvest att uppfylla sitt 
uppdrag – att erbjuda kommuner och landsting stabil och effektiv finansiering. Föreslagna för-
ändringar av stadgarna syftar till att klara kommande kapitalkrav och ge medlemmarna ökad 
valfrihet i hur de bidrar till kapitaluppbyggnaden. 

Sedan Kommuninvest bildades har verksam-
heten utvecklats på ett närmast exempellöst 
sätt. På knappt 30 år har samarbetet gått 
från 10 medlemmar och en utlåning på cirka 
400 miljoner kronor till 278 medlemmar och 
närmare 210 miljarder kronor i utlåning. 

Grundidén är densamma idag som vid 
starten: att bereda medlemmarna ekonomisk 
nytta genom samverkan i finansiella frågor. 
En av de mest centrala uppgifterna för 
Kommuninvest är att, utan eget vinstsyfte, 
erbjuda medlemmarna goda lånevillkor.

Faktum är Kommuninvest uppfyller sitt 
uppdrag väl – vi har de lägsta upplånings-
kostnaderna i kommunsektorn och låga 
administrationskostnader. 2013 uppgick 
kostnaderna, exklusive stabilitetsavgiften, 
till 7 räntepunkter i förhållande till utlå-
ningen. Det förtjänar att lyftas fram, för det 
betyder att Kommuninvest har de långsiktigt 
rätta förutsättningarna för att förbli med-
lemmarnas förstahandsval vad gäller låne-
finansiering. 

De regelförändringar som sveper över de 
finansiella marknaderna har på senare år 
ställt krav på Kommuninvest att bygga upp 
kapitalet. Inom EU införs från den 1 januari 
2018 ett nytt kapitalkrav, den så kallade 
bruttosoliditetsgraden. Kravet innebär att 
banker och kreditinstitut måste upprätthålla 
en större andel eget kapital i förhållande till 
de totala tillgångarna och andra åtaganden.

Vid 2011 och 2012 års föreningsstämmor 
beslutade medlemmarna att den framtida 
kapitaluppbyggnaden skulle ske via resulta-
tet, med innebörden att kapitaluppbyggna-
den skulle betalas via förhöjda lånemargina-
ler. Det har dock inte varit en lösning som 
har passat alla medlemmar. 

Vid 2014 års medlemssamråd inför fören-
ingsstämman har bruttosoliditetskravet och 
Kommuninvests framtida kapitaluppbygg-
nad på nytt stått i fokus. Förslag om nya 
nivåer för insatskapital och möjligheter för 
medlemmarna att själva bestämma hur de 
vill bidra till den framtida kapitaluppbygg-
naden har diskuterats. Bland annat föreslås 

en övre insatsnivå som medlemmen ska 
uppnå på lång sikt. Det förtydligar de skyl-
digheter som ett medlemskap för med sig och 
ger föreningen en mer stabil grund för att 
bygga upp det kapital som behövs i verksam-
heten. 

Med en övre insatsnivå blir det möjligt för 
föreningen att erbjuda alternativa sätt att 
fullgöra kravet på insats för den enskilde 
medlemmen. Detta har efterfrågats av flera 
medlemmar. Om förändringarna antas i den 
form de tillställts stämman kan det relativt 
snabbt ge synbara effekter på Kommun-
invests kapitalbas och konkurrenskraft. 

Det som varit påtagligt för mig under 
medlemssamråden är vilket starkt stöd det 
finns bland medlemmarna för Kommun-
invest-idén, och hur viktigt det är för våra 
medlemmar att kapitalfrågan får en långsik-
tig lösning, inom ägarkretsen. Det bådar 
gott för kommunsektorns fortsatta samver-
kan inom Kommuninvest. 

Kommuninvest ekonomisk förening

Ann-Charlotte Stenkil
Ordförande
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Årets resultat 
återspeglar 
arbetet för att 
för stärka kapi-
talbasen inför 
införandet i EU 
av ett brutto-
soliditetskrav  
i kreditinstitut, 
från 2018. 

Nytta i samverkan
Kommuninvest fortsätter att utgöra förstahandsvalet för kommunal lånefinansiering.  
Dock normaliseras förutsättningarna på kapitalmarknaden alltmer, och konkurrens -
situationen hårdnar.

Detta har bidragit till att Kommuninvests 
utlåningstillväxt dämpats under året. Låne-
efterfrågan har också påverkats av att kom-
munerna i slutet av året erhöll stora återbe-
talningar av tidigare inbetalda premier för 
kollektivavtalade sjukförsäkringar.

Att Kommuninvests tillväxttakt bromsar 
in är naturligt – nio av tio kommuner är 
redan medlemmar och i den normaliserade 
lånemarknaden står fler upplåningsalternativ 
till buds för kommunerna och landstingen. 

Enskilda kommuner kan i vissa fall 
erhålla lägre upplåningskostnad på egen 
hand än via Kommuninvest, trots att 
Kommuninvest har de lägsta upplånings-
kostnaderna. En förklaring är den pågående 
kapitaluppbyggnaden, med högre lånemar-
ginaler som följd, och det faktum att få kom-
muner tar hänsyn till den återbäring man 
erhåller från Kommuninvest vid jämförelse 
av upplåningsalternativ. Återbäringen mot-
svarade föregående år 42 räntepunkter på 
medlemmens upplåning hos Kommuninvest. 
Årets resultat ger utrymme för en återbäring 
om 30–35 räntepunkter, förutsatt beslut vid 
föreningsstämman i april.

Koncernens rörelseresultat ökade till 
745,8 (424,8) mnkr, vilket återspeglar arbe-
tet för att för  stärka kapitalbasen inför infö-
randet i EU av ett bruttosoliditetskrav i kre-
ditinstitut, från 2018. Ur ett riskhänseende 
är Kommun invest redan idag mer än väl 
kapitaliserat. Kapitaltäckningsgraden för 
2013 uppgick till 56,4 procent, att jämföra 
med lagkravet om 8,0 procent.

Den övergripande kostnadsnivån ligger på 
en låg och sjunkande nivå. Samtidigt innebär 
anpassningen till nya regelverk, bland annat 
vad gäller rapporteringskrav och processdo-
kumentation, att det i Kommuninvest i 
Sverige AB både behöver anställas mer per-
sonal och göras mer konsultinköp. 

Stabilitetsavgiften fortsatte att utgöra den 
största enskilda kostnadsposten. Vår upp-
fattning är att stabilitetsavgift inte borde tas 
ut för institut av Kommuninvests slag eller 
att den åtminstone dimensioneras med hän-

syn till riskerna i vår verksamhet. Vår kost-
nadsnivå är idag cirka 70 procent högre än 
vad de hade varit om ingen stabilitetsavgift 
hade utgått.

Efterfrågan på Kommuninvests utgivna 
värdepapper har varit fortsatt god under 
året, och vi är särskilt nöjda med den inter-
nationella upplåningen. Vi har befäst vår 
position som en av de främsta aktörerna i det 
segment av kapitalmarknaden där vi verkar. 
I Sverige fortsätter uppbyggnaden av det 
svenska obligationsprogrammet. Vi emitte-
rar enligt vår långsiktiga plan, med målet att 
upplåning i svenska kronor år 2015 ska stå 
för hälften av den långfristiga upplåningen. 

Vårt arbete inriktas mot att Kommun-
invest ska vara en organisation som skapar 
största möjliga nytta för sina medlemmar/
ägare och kunder och samtidigt klarar av att 
leva upp till de allt högre krav som ställs på 
en systemkritisk aktör. Att detta bidrar till 
att kommunerna och landstingen på ett 
effektivt sätt kan fortsätta bygga upp den 
svenska välfärden känns särskilt stimule-
rande.

Örebro i februari 2014

Tomas Werngren
Verkställande direktör
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Kommunal lånefinansiering
Kommuninvest är aktiv som kreditgivare på den svenska kommunala lånemarknaden. 
Marknaden uppskattas vid utgången av 2013 uppgå till cirka 470 (443) mdkr1, motsvarande 
den totala externa låneskulden i kommuner och landsting.

Kommunsektorns totala externa låneskuld 
ökade under perioden 2007 till 2013 med 
nominellt cirka 135 mdkr. Ökningen är 
främst orsakad av en allt högre investerings-
takt i kommunerna och de kommunala bola-
gen. Investeringarna omfattar många av de 
kommunala ansvarsområdena, med en 
tyngdpunkt på infrastruktur, bostäder och 
energiförsörjning. Den kommunala låne-
skuldens andel av Sveriges BNP uppskattas 
vid utgången av 2013 uppgå till 12,9 procent 
av BNP, jämfört med 10,7 procent 2007.

Kommunerna och landstingen använder sig 
av tre huvudsakliga upplåningsformer:

•	upplåning via Kommuninvest i Sverige AB

•	upplåning via banksektorn eller annan 
bilateral part

•	upplåning på penning- och obligations- 
marknaderna.

Låneskuldens utveckling och fördelningen 
mellan olika upplåningsformer framgår av 
diagrammet nedan. Förändringen i val av 
upplåningsform fortsatte även under 2013. 
Trots en ökad utlåningsvolym sjönk såväl 
bankernas som Kommuninvests marknads-
andelar. Kommunsektorns upplåning via 
egna marknadsprogram ökade med 15 pro-
cent och stod för drygt en fjärdedel av låne-
skuldens sammanlagda finansiering. 

Kommuninvests ställning
Den del av kommunsektorns upplåning som 
sker via Kommuninvest har under 2000-talet 
ökat kraftigt. Skälet är främst ett stort antal 
nya medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening, vilket gjort att allt fler kommuner 
och kommunala bolag kunnat få tillgång till 
krediter från Kommuninvest i Sverige AB. 
Samtidigt har bankernas konkurrenskraft i 
spåren av nya finansiella regelverk successivt 
minskat, till förmån för främst Kommun-
invest men även för upp låning i kapitalmark-
naden, som är ett alternativ framförallt för 
större kommunala  låntagare. Baserat på 
Kommuninvests uppskattning av den kom-
munala lånemarknadens storlek 2013, stod 
Kommuninvest vid slutet av året för 44 (46) 
procent av sektorns lånefinansiering. 
Upplåning via banksektorn stod för 30 (32) 
procent och direktupplåning på kapitalmark-
naden via egna obligations- och certifikat-
program stod för 26 (22) procent.

Jämförelsetal avseende resultaträkningen avser föregående år 
(1  januari–31 december 2012) om inte annat anges. Jämförelsetal 
avseende balans räkningen avser 31 december 2012 om inte annat 
anges.

1)  Vid tidpunkten för årsredovisningens publicering var de fullständiga 
underlagen för 2013, kommunernas och landstingens egna årsredo-
visningar, inte tillgängliga.

Kommunsektorns låneskuld och finansieringsformer, 2003–2013
Mdkr %

 Upplåning via Kommuninvest, mdkr  Bankupplåning, mdkr  Upplåning via 
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Utlåning
Kommuninvests utlåning uppgick vid slutet av 2013 till 208,6 (201,0) mdkr. Kommuninvest 
ekonomisk förening hade 278 (274) medlemmar och Kommuninvest hade 773 (728) kunder.

Medlemstillväxt
Under 2013 fick Kommuninvest ekonomisk 
förening fyra nya medlemmar: Uppsala 
kommun, Tibro kommun, Järfälla kommun 
och Svalövs kommun. Därmed hade för-
eningen 278 medlemmar, varav 270 kommu-
ner och 8 landsting. 93 procent av Sveriges 
 kommuner och 40 procent av landstingen 
var medlemmar. Invånarantalet i medlems-
kommunerna utgjorde 76 (73) procent av 
Sveriges befolkning.

Utlåningen 2013
Kommuninvests utlåning uppgick vid årets 
slut till 208,6 (201,0) mdkr. I nominella ter-
mer var utlåningen 206,6 (197,9) mdkr, en 
ökning med 4 (19) procent jämfört med före-
gående år. Samtlig utlåning sker till kommu-
ner och landsting som är medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening, och 
mot borgen, till medlemmarnas majoritets-
ägda företag samt kommunala stiftelser och 
förbund. Av den samlade utlåningen stod 
kommuner och landsting för 41 (45) procent 
och de kommunala företagen för 59 (55) pro-
cent. Att kommunernas och landstingens 
andel av den totala utlåningen minskat beror 
till stor del på att flera kommuner i början av 
2013 upphörde med koncerngemensam upp-
låning via kommunen på grund av osäkerhet 
rörande nya regler om ränteavdragsbegräns-
ningar för interna lån.

De kommunala bostadsföretagen stod för 
30 (31) procent av den totala utlåningen. 
Ökningen av Kommuninvests utlånings-
volym under året förklaras av en generellt 
ökad upplåning i kommunsektorn samt att 
medlemsantalet i Kommuninvest ekonomisk 
förening ökat. Ökningstakten är dock lägre 
än tidigare år, då enskilda kommuner i vissa 
fall kan erhålla lägre upplåningskostnad på 
egen hand än via Kommuninvest, trots att 
Kommuninvest har de lägsta upplåningskost-
naderna. Kommun sektorns upplåning i för-
hållande till BNP är relativt låg, se sidan 8.

Antal medlemmar och utlåningsvolym, 1987–2013
Antal Mdkr
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Förvaltningsberättelse
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Marknadssituation
Bankernas utlåning till kommunsektorn har 
stadigt minskat under senare år. Ett av de 
främsta skälen är de nya finansiella regelver-
ken, Basel III, som gradvis införs från 2013 
till 2018. Med de nya reglerna ställs krav på 
att banker och andra finansiella institutioner 
ska hålla sig med större och mer högkvalita-
tivt kapital än tidigare och dessutom ställs 
nya, högre krav på likviditet. I stället för att 
låna ut pengar till kommunerna direkt söker 
bankerna arrangera deras finansiering på 
kapitalmarknaden, som är en alternativ 
finansieringsform främst för större kommu-
nala låntagare. Kommunkrediter som till-
gångsslag har blivit allt mer efterfrågade 
bland placerare, men efterfrågan styrs av 
marknadens riskaptit och tillgången till lik-
viditet kan utsättas för störningar. Under 
2013 ökade kommunernas upplåning via 
egna marknadsprogram snabbare än upp-
låningen hos såväl banker som 
Kommuninvest.

Kommuninvests utlåningsprodukter 
Kommuninvest erbjuder låneprodukter som 
utformats för att svara upp mot kundernas 
behov: med kort och lång kapitalbindning, 
med fast eller rörlig räntebas samt med eller 
utan rätt till förtidsuppsägning.

Årets avtalade utlåning, dvs. nyutlåning 
och omsättning av befintliga lån, fördelades 
med 72 (58) procent på lån med en kapital-
bindning längre än ett år och 28 (42) procent 
på lån med en kapitalbindning om ett år eller 
mindre. Lån med en kapitalbindning om ett 
till tre år stod för 39 (30) procent av voly-
men. Den genomsnittliga kapitalbindningen 
i Kommuninvests utlåningsportfölj var vid 
årsskiftet 2,0 (1,9) år. Fördelningen av utlå-
ningen per låntagarkategori och per låne-
produkt framgår av diagrammen till vänster.

Skuldförvaltning och andra tjänster
För att Kommuninvest ska kunna bidra till 
effektiv finansförvaltning hos sina kunder 
krävs mer än enbart konkurrenskraftiga lån. 
Därför erbjuds även webbaserade analys-
verktyg och modeller för effektiv skuldför-
valtning.

Utlåningsport-
följen per lån-
tagar  kategori
2013-12-31

 Kommuner 40 (44) %
  Kommunala bostads-
företag 30 (31) %
  Övriga kommunala 
företag 21 (17) %
  Kommunala energi-
företag 8 (7) % 
 Landsting 1 (1) % 

Utlåningsport-
följen per 
 låneprodukt
2013-12-31

  Kapitalbindning, fast 
ränta (inkl. utlåning mot 
Svenskt obligations-
program) 46 (41) %
  Kapitalbindning, 
Stibor 37 (30) %
 KI-ränta 11 (20) %
  3-mån Stibor tills-
vidare 6 (9) %

Förvaltningsberättelse
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Upplåning
God efterfrågan på lågriskemittenter gjorde att Kommuninvest fortsatt kunde låna  
upp  likviditet till bra villkor under 2013. Den totala upplåningen vid årets slut uppgick 
till 260,6 (262,9) mdkr.

Kommuninvests utlåning finansieras via 
korta och långa upplåningsprogram på 
nationella och internationella kapitalmark-
nader. Upplåningsstrategin baseras på diver-
sifierade finansieringskällor, såväl vad gäller 
marknader, valutor, produkter som investe-
rare. Strategisk upplåning sker i svenskt obli-
gationsprogram, benchmarkprogram i USD, 
ECP-program samt i den japanska markna-
den. Genom att diversifiera upplåningen 
 skapas ökad stabilitet. All upplåning 
 swappas till antingen SEK, EUR eller USD. 

Kommuninvest emitterar på internatio-
nella upplåningsmarknader i kategorin 
”Sovereigns, Supranationals and Agencies”. 
Låntagare som Kommuninvest jämför sig 
med inkluderar Europeiska investerings-
banken, EIB, KfW (Tyskland), Kommunal-
banken (Norge), Kommunekredit (Danmark), 
Municipal Finance (Finland), Nederlandse 
Waterschapsbank (Holland), Nordiska 
Investeringsbanken, NIB, och Rentenbank 
(Tyskland).

Upplåningen 2013
Kommuninvests totala upplåning uppgick 
vid årets slut till 260,6 (262,9) mdkr.

Under året lånades 96,2 (123,1) mdkr upp 
i långfristiga skuldinstrument med  löptid 
över ett år. Upplåningen görs för att ersätta 
lån som förfaller eller har återkallats, för att 
finansiera nyutlåningen i utlåningsverksam-
heten samt för att anpassa storleken på likvi-
ditetsreserven efter rådande marknadssyn 
och utlåningsportföljens storlek.

Den genomsnittliga löptiden i Kommun-
invests utestående upplåning uppgick vid 
årets slut till 5,6 (5,5) år, förutsatt att upp-
sägningsbara upplåningar lever vidare till 
förfall. Om tidigast möjliga uppsägnings-
datum används vid beräkningen, var den 
genomsnittliga löptiden 4,2 (3,7) år.

Marknadssituation
Under hela 2013 var efterfrågan på 
Kommuninvests emissioner god. En förkla-
ring är att Kommuninvest tillhör den grupp 
emittenter som fortfarande har högsta möj-
liga kreditbetyg – Aaa/AAA från Moody’s 
respektive Standard & Poor’s – och stabila 
utsikter. Kreditbetygen bygger bland annat 
på det solidariska borgensåtagandet från 
medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk 
förening, riskhanteringen, marknadspositio-
nen samt kvaliteten på Kommuninvests till-
gångar. Kommuninvest arbetar medvetet för 
att öka upplåningen i stora obligationspro-
gram, s.k. benchmarkprogram, såväl inter-
nationellt som nationellt. Inom ramen för 
Kommuninvests EMTN-program genom-
fördes under året två större benchmarkupp-
låningar i USD. Båda mottogs väl av investe-
rarkollektivet och hade ett högt deltagande 
av centralbanker, offentliga institutioner 
samt en ny investerarkategori, s.k. bank 
 treasuries, som p.g.a. nya regelverk i högre 
grad investerar i tillgångar som bedöms vara 
relativt okänsliga för värdeförändringar. 
Värdepapper utgivna av Kommuninvest 
utgör i Sverige sådana tillgångar som anses 
vara de mest högkvalitativa vid beräkning av 
likviditetstäckningsgrad (Liquidity Coverage 
Ratio, LCR).

I det svenska obligationsprogrammet 
emitterades totalt 35,4 (36,1) mdkr och 78,5 
(53,1) mdkr var utestående vid slutet av året. 
Under året har ytterligare två obligationer 
emitterats, totalt omfattar programmet fem 
utestående obligationer.

Nyupplåning  
per valuta 2013
(exkl. certifikatupplåning)

 USD 52 (36) %
 SEK 40 (32) %
 JPY 7 (17) %
 AUD 1 (2) %

Nyupplåning per 
program 2013
(exkl. certifikatupplåning)

  USD Benchmark,  
Programme 31 (n.a.) %
  USD, rörlig ränta  
20 (n.a.) %
  Svenskt obligations-
program 37 (29) %
 Uridashi 7 (19) %
  Private Placements  
5 (15) %

Förvaltningsberättelse

11KOM MU N I N V EST EKONOMISK FÖR E N I NG, ORG.N R . 716453-2074 å rsr edov isn i ng 2013



Likviditetsförvaltning
Kommuninvests likviditetsreserv uppgick vid utgången av året till 62,4 (71,1) mdkr, mot-
svarande 30 (35) procent av utlåningen. Årets förvaltning karakteriserades, till följd av fort-
satt osäkerhet på de finansiella marknaderna, av en huvudsaklig inriktning mot statspapper 
med kort återstående löptid. 

För att säkerställa att Kommuninvests kun-
der har tillgång till likviditet även i perioder 
av osäkerhet på de finansiella marknaderna 
har styrelsen för Kommuninvest i Sverige AB 
beslutat att bolaget ska ha en likviditetsre-
serv som ska uppgå till mellan 20 och 40 
procent av utlåningsvolymen. En stor del av 
reserven ska vara belåningsbar i Riks-
banken, dvs. att Kommuninvest mot stäl-
lande av säkerhet kan erhålla likviditet i 
Riksbanken.

Placeringsregler för likviditetsreserven 
Strikta regler och ett konservativt förhåll-
ningssätt är styrande för Kommuninvests 
likviditetsreserv. Placeringarna ska i första 
hand göras i värdepapper utfärdade av stater 
eller statligt garanterade finansiella institu-
tioner. Löptiden får maximalt vara 5,5 år. 
För mer information, se avsnitt Risk- och 
kapitalhantering sidorna 20–33 eller 
Kommun invests webbplats www.kommun-
invest.se.

RIX-medlemskap stärker 
 likviditets beredskapen
Kommuninvests medlemskap i Riksbankens 
betalningssystem RIX förstärker tillgången 
till likviditet i händelse av oro på de finan-
siella marknaderna, då det ger möjlighet  
att delta i Riksbankens marknadsaktiviteter 
och få tillgång till krediter intradag och över 
 natten.

Likviditetsreserven 2013
Förvaltningen präglades av försiktighet, 
främst till följd av den europeiska skuld-
krisen och budgetproblematiken i USA. 
Likviditetsreserven har under året anpassats 
till nya regelkrav, såsom LCR (Liquidity 
Coverage Ratio, likviditetstäckningsgrad). 
Detta medförde en förskjutning mot place-
ringar i värdepapper med högre likviditet 
utgivna av stater med högsta kreditvärdig-
het. Durationen i reserven uppgick till 1,9 
(1,5) år. 

Vid utgången av 2013 var 39 (31) procent 
av reserven placerad i värdepapper utgivna 
av stater eller statligt relaterade enheter med 
högsta möjliga kreditvärdighet; 22 (36) pro-
cent av reserven placerad i värdepapper med 
mindre än fyra månaders återstående löptid; 
67 (75) procent utgjordes av placeringar i 
värdepapper utgivna av emittenter i Sverige 
och Tyskland. 86 (82) procent av reserven, 
exklusive värdepapper som tagits i pant, var 
repobar hos centralbanker. Exklusive värde-
papper som tagits i pant uppgick reservens 
storlek till 59,6 (55,2) mdkr.

Kommuninvest hade vid årets slut ingen 
direkt exponering mot Grekland, Irland, 
Italien, Portugal eller Spanien. Se not 2 för 
ytterligare information om Kommuninvests 
kreditriskexponering.

Likviditetsreserven 
fördelad på 
 ratingkategori
2013-12-31

 Aaa/AAA 78 (84) %
 Aa1/AA+ 9 (2) %
 Aa3/AA– 11 (11) %
 A1/A+ 1 (1) %
 A2/A 1 (2) %

Likviditetsreserven 
fördelad på 
 emittentkategori
2013-12-31

  Stater, 21 (14) %
  Statligt relaterade 
enheter, 18 (16) %
  Kommuner och icke-
statliga offentliga 
enheter, 15 (15) %
  Svenska säkerställda 
obligationer, 31 (43) %
  Nordiska banker,  
2 (2) %
  Europeiska  banker,  
2 (3) %
  Banker utanför  
Europa, 4 (5) %
  Överstatliga 
 organisationer, 7 (2) %

Förvaltningsberättelse
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Resultat
Kommuninvests rörelseresultat för 2013 uppgick till 749,6 (242,3) mnkr.  
Räntenettot ökade med 26 procent till 968,9 (771,5) mnkr.

Kommuninvests rörelseresultat, dvs. resultat 
före skatt uppgick till 749,6 (242,3) mnkr.  
I rörelseresultatet ingår orealiserade mark-
nadsvärdesförändringar om 17,6 (–260,9) 
mnkr.

Rörelseresultatet exklusive effekter av 
orealiserade marknadsvärdesförändringar 
uppgick till 732,0 (502,9) mnkr. Resultatet 
efter skatt uppgick till 745,8 (424,8) mnkr. 

Rörelsens totala intäkter (summa rörelse-
intäkter) ökade med 100 procent till 1 003,9 
(502,3) mnkr. Rörelseintäkterna inkluderar 
räntenetto, provisionskostnader, nettoresul-
tat av finansiella transaktioner samt övriga 
rörelseintäkter. 

Räntenettot ökade till 968,9 (771,5) 
mnkr. Ökningen är framförallt en effekt av 
att högre lånemarginaler, som införts för att 
via resultaträkningen förstärka kapital-
basen, får genomslag på en allt större del av 
den kapitalbundna utlåningen.

Nettoresultatet av finansiella transaktio-
ner uppgick till 38,7 (–267,1) mnkr. Skill-
naden mot föregående år är främst hänförlig 
orealiserade marknadsvärdesförändringar, 
som uppgick till 17,6 (–260,9) mnkr. 2012 
gav ökade skillnader i marginal mellan upp- 
och utlåningsräntor upphov till negativa 
marknadsvärdesförändringar i utlånings-
portföljen. Eftersom marginalen under 2013 
var stabil har inga större marknadsvärdes-
förändringar uppkommit. Se vidare not 5.

Under perioden har Kommuninvest över-
fört –1,0 (–24,4) mnkr i förluster från övrigt 
totalresultat till periodens resultat i samband 
med försäljning av finansiella instrument. 
Resultat från återköp av egna obligationer 
uppgick till 13,3 (24,1) mnkr.

Kostnaderna uppgick till 254,3 (260,0) 
mnkr, inklusive stabilitetsavgiften om 99,0 
(101,3) mnkr. Minskningen av stabilitets-
avgiften, som beräknas med utgångspunkt  

från balansomslutningen, är hänförlig till  
att upplåningen har minskat trots en ökad 
ut låning. Stabilitets avgiften utgjorde 40 (40) 
procent av Kommuninvests totala kostnader.

Exklusive stabilitetsavgiften uppgick 
kostnaderna till 155,3 (158,7) mnkr, varav 
personalkostnader utgjorde 82,3 (74,5) mnkr 
och övriga kostnader utgjorde 73,0 (84,2) 
mnkr. Kostnadsökningen för personal är 
hänförlig en större personalstyrka. 
Minskningen av övriga kostnader är främst 
en effekt av att vissa ratingkostnader nu 
belastar ränte nettot. 

Kreditförluster
Kreditförlusterna uppgick till 0,0 (0,0) mnkr. 

Skatt
Årets skattekostnad redovisad i resultaträk-
ningen uppgår till –3,8 (182,5) mnkr, bestå-
ende av aktuell skattekostnad om 0,0 (0,0) 
mnkr, uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader om 3,9 kostnad (–56,2 intäkt) 
mnkr, uppskjuten skatt avseende obeskat-
tade reserver om 0,0 (–53,7) mnkr samt skatt 
avseende föregående år 0,0 (–72,6) mnkr. 
Skälet till att aktuell skattekostnad är noll är 
att föreningen lämnar överskottsutdelning, 
som är avdragsgill, varför det skattemässiga 
resultatet är noll kronor. Den positiva skatte-
kostnaden som redovisades 2012 avseende 
föregående år beror på att det vid avlämnan-
det av årsredovisningen 2011 ej var klarlagt 
om överskottsutdelningen var avdragsgill 
eller ej. Vid deklarationstillfället hade det 
dock fastställs att överksottsutdelningen var 
avdragsgill varför Föreningen gjorde avdrag 
för detta i deklarationen. Detta innebär att 
den skatt på 2012 år överskottsutdelning 
som avsattes i bokslutet för 2011, 72,6 mnkr, 
redovisas som en skatteintäkt för räken-
skapsåret 2012.
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Eget kapital och  
finansiell  ställning
Vid utgången av 2013 uppgick det egna kapitalet i Kommuninvest till 2 447,6 (1 745,3) mnkr.

Förändringen av det egna kapitalet i Kommun-
invest under 2013 var hänförligt årets total-
resultat med 740,1 (535,5) mnkr, en ökning av 
andelskapitalet med 12,7 (29,9) mnkr samt en 
överskottsutdelning till medlemmarna med 
778,5 (276,0) mnkr.

Överskottsutdelning
I enlighet med ägardirektiven från 
Kommuninvest ekonomisk förening pågår 
inom Kommuninvest en kapitaluppbyggnad 
via vinstupparbetning. För att synliggöra 
bolagets resultat hos de slutgiltiga ägarna, 
dvs. medlemmarna i Kommuninvest ekono-
misk förening, började föreningen från och 
med räkenskapsåret 2011, att använda sig av 
överskottsutdelning.

Överskottsutdelningen sker genom att 
koncernbidrag från Kommuninvest i Sverige 
AB till Kommuninvest ekonomisk förening, 
efter avdrag för att täcka föreningens kost-
nader, vidareutdelas till föreningens med-
lemmar i form av återbäring på affärsvolym 
och ränta på insatskapital. Vid föreningens 
årsstämma beslutas om överskottsutdelning 
ska ske.

Överskottsutdelningen är ej förknippad 
med några villkor för medlemmarna, ej hel-
ler med återbetalningsskyldighet eller med 
skyldighet att inbetala nytt insatskapital.

Vid 2013 års föreningsstämma beslutades 
om utbetalning av 778,5 (276,0) mnkr i över-
skottsutdelning.

Förstärkning av andelskapitalet
Vid föreningens årsstämma beslutas också 
om medlemmarna ska inbetala nytt insatska-
pital. Insatskapital som tillförs Kommun-
invest ekonomisk förening kan användas för 
att förstärka kapitalbasen i Kommuninvest i 
Sverige AB. Vid 2013 års föreningsstämma 
beslutades om inbetalning av 768,0 (276,0) 
mnkr i nytt insatskapital. Samtliga medlem-
mar valde att delta.

 
Överskottsutdelning 2014
Förutsatt beslut på föreningens årsstämma 
2014 kommer Kommuninvest ekonomisk 
förening att använda sig av överskottsutdel-
ningsformen återbäring och insatsränta även 
för räkenskapsåret 2013. För detta ändamål 
har Kommuninvest i Sverige AB i bokslutet 
för 2013 avsatt ett koncernbidrag om 741,1 
(717,7) mnkr, motsvarande det skattemäs-
siga resultatet före koncernbidrag. Skulle ett 
beslut om inbetalning av nytt insatskapital 
fattas bedömer styrelsen för Kommuninvest 
ekonomisk förening det som sannolikt att 
samtliga medlemmar  kommer att delta.
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Det innebär att 2013 års resultat i Kommun -
invest i Sverige AB kan komma att synlig-
göras i kapitalbasen med en viss fördröjning. 
Utbetalning av överskottsutdelning samt 
inbetalning av insatskapital till föreningen 
respektive eventuell kapitalförstärkning till 
bolaget förväntas ske inom tre månader från 
beslut på föreningens årsstämma. Det beräk-
nade ej ännu beslutade kapitaltillskottet 
avseende 2013 års resultat uppgår till 696,5 
(728,0) mnkr, bestående av koncernbidrag 
om 741,1 (717,7) mnkr samt resultatet i 
Kommuninvest ekonomisk förening.

Derivat
Derivatkontrakt används som riskhante-
ringsinstrument för att hantera marknads-
risker i verksamheten. Derivat med positivt 
respektive negativt marknadsvärde uppgick 
till 6,2 (11,1) mdkr respektive 13,2 (17,5) 
mdkr. 

Efterställda skulder
Efterställda skulder består av ett 30-årigt för-
lags lån från medlemmarna i Kommuninvest 
ekonomisk förening. Lånet uppgick till 
1 000,1 (1 000,3) mnkr.

Kapitaltäckning
Kapitaltäckningskvoten uppgick till 7,05 
(2,89). Den lagstadgade miniminivån är 1,0. 
Kapitaltäckningsgraden uppgick till 56,4 
(23,1) procent. Den lagstadgade minimi- 
nivån är 8,0 procent.

Kommuninvest har fastlagt en intern 
kapitaltäckningskvot som inkluderar ett 
extra riskutrymme som buffert för risker 
som inte beräknas för i Pelare 1 och 2. 
Kvoten får inte underskridas utan styrelsens 
godkännande. För mer information om 
kapital täckning, se not 33.

Förvaltningsberättelse
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Organisation och medarbetare
Kraven på Kommuninvest som organisation ökar i takt med de ökade volymerna i verksam-
heten samt införandet av nya regelverk för den finansiella sektorn. För att ge förutsättningar 
för att uppfylla uppdraget utökades organisationen under 2013 med fem nya medarbetare,  
till totalt 70 (65) anställda. Medelantalet anställda var under året 66 (62).

Kommuninvest är en högt specialiserad 
finansorganisation verksam både inom den 
kommunala sektorn och på globala finans-
marknader. Det ställer särskilda krav på 
medarbetarkompetens, värderingar och 
företagskultur.

Kommuninvests framgång vilar på ett 
engagerat medarbetarskap, ett gott ledar-
skap och värderingar som är fullt integre-
rade i den dagliga verksamheten. Att vara en 
attraktiv arbetsgivare med ett starkt arbets-
givarvarumärke är viktigt. Uppföljning sker 
bland annat via nöjd medarbetarindex.

Medarbetarna inom Kommuninvest för-
väntas ta självständigt ansvar för sin egen 
utveckling, liksom för sin del av verksamhe-
ten. Alla medarbetare ska varje år ha en dia-
log med sin chef för att sätta upp individuella 
mål och formulera en utvecklingsplan i 
enlighet med Kommuninvests mål och kom-
petensbehov. Dialogen följs upp efter sex 
månader för att säkerställa att medarbetaren 
har kommit igång med sin utveckling. I syfte 
att öka medarbetarnas kunskap och kompe-
tens erbjuds såväl medarbetare som chefer 
olika former av skräddarsydd utveckling och 
utbildning. Utöver obligatoriska utbild-
ningar som är gemensamma för hela före-
taget, erbjuder Kommuninvest även kortare 
och längre specialist- och ledarutbildningar 
för ett antal medarbetare.

Merparten av Kommuninvests medarbetare, 
95 (95) procent, har universitetsutbildning. 
Genomsnittsåldern var vid slutet av året 43 
(42) år, med ett spann mellan 23 (21) och 65 
(63) år. Sjukfrånvaron låg under året på 1,9 
(1,5) procent. Ökningen av antalet medarbe-
tare under året kan i hög grad hänföras till 
de regelförändringar som har införts och 
kommer att införas i finans branschen.

För principer och processer för ersätt-
ningar och förmåner till ledningen, se sidan 
35 samt not 7.

Uppförandekod
Kommuninvest är en värderingsstyrd orga-
nisation. Kommuninvests uppförandekod 
ger vägledning i hur Kommuninvests med-
arbetare ska agera i vardagen, i enlighet med 
Kommuninvests kärnvärderingar: helhet, 
delaktighet, tydlighet och kvalitet. 

Uppförandekoden sammanfattar vad 
Kommuninvests medarbetare och intressen-
ter kan förvänta sig av Kommuninvest. Alla 
medarbetare har ansvar och skyldighet att 
följa koden, aktuella lagar, regelverk samt 
övriga policys som styr verksamheten. Det 
åligger Kommuninvests chefer att skapa ett 
etiskt klimat i linje med koden och att upp-
muntra till att koden efterlevs. 

Medarbetarstatistik 2013 2012 2011

Totalt antal anställda 70 65 59
 varav kvinnor 28 29 24
 varav män 42 36 35
Personalomsättning, % 4,4 14,5 5,4
Sjukfrånvaro, % 1,9 1,5 1,2
Medelålder, år 43 42 42
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Hållbarhet och samhällsansvar
Kommuninvests vision tydliggör att verksamheten ska finansiera de lokala och regionala 
 sektorernas utveckling och investeringar i ett gott och hållbart samhälle. Hållbarhetsarbetet 
bygger på tre hörnstenar: kunskapsuppbyggnad, värderingsarbete och miljöhänsyn.

Kunskapsuppbyggnad
Den kommunala sektorn i Sverige står inför 
ett antal framtida utmaningar. En åldrande 
befolkning, kraftig urbanisering och segre-
gerad bostadsmarknad, i kombination med 
stora investeringsbehov och förändrade 
regelverk, skapar ett behov av forskning som 
kan generera ny och fördjupad kunskap om 
kommunsektorns situation och möjligheter. 
Kommuninvest stödjer på olika sätt forsk-
ning som tar sin utgångspunkt i frågeställ-
ningar som berör kommunsektorns ekono-
miska förutsättningar och utmaningar.

Kommuninvest är en tjänsteproducerande 
organisation med ett högt beroende av kvali-
ficerade och motiverade medarbetare med 
specialistkompetens. Medarbetar kompeten-
sen ska utvecklas i den takt och på det sätt 
som krävs för att möta bolagets framtida 
utmaningar och behov. Förutom ambitionen 
att medarbetarna ska utvecklas i sin anställ-
ning, är det också viktigt att de ges möjlighet 
att hålla sig friska och kan uppnå en sund 
balans mellan arbete och privatliv. 

Varumärket Kommuninvest ska exponeras 
så att det stärks och resulterar i att omvärlden 
uppfattar Kommuninvest som stabil, effektiv 
och kunnig. En del i detta arbete är konceptet 
Kommuninvest i sam hället, som syftar till att 
både stärka Kommuninvests varumärke i 
generella  termer och specifikt till att stärka 
arbets givarvarumärket. Konceptet har en 
bred inriktning och manifesteras genom olika 
aktiviteter, bland annat lokal samverkan. 
Syftet med den lokala samverkan är att uppnå 
ömsesidigt värdeutbyte med organi sationer 
som bidrar till samhällsgemenskap och sunda 
allmänvärderingar. Målet är att samverkans-
arbetet ska stärka bolagets möjligheter till 
rekrytering, tydliggöra bolagets närvaro i 
samhället, samt stärka personalens uppfatt-
ning om den attraktiva arbetsplatsen.

Värderingsarbete
Bolaget har en organisation och kultur som 
präglas av jämställdhet och mångfald. Vikt 

läggs vid att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenta medarbetare oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, ålder, funktionshinder, sexuell lägg-
ning eller könsöverskridande identitet.

Värderingsarbetet regleras av en rad 
 styrande dokument, inklusive:

•	Personalpolicyn, som beskriver synen på 
mångfald men också kompetensutveck-
lingen för framtida krav.

•	Etikpolicyn, som pekar på betydelsen av 
den lärande organisationen. 

•	Upphandlingspolicyn, som reglerar miljö-, 
etiska- och sociala krav.

•	Code of Conduct, som är en intern hand-
ledning inom områdena arbetsmiljö, 
mångfald och diskriminering, korruption 
och bestickning samt omvärld och miljö.

Miljöhänsyn
Bolagets ambition är att bidra till en hållbar 
samhällsutveckling bland annat genom 
minskad egen miljöpåverkan. 

Utgångspunkten för miljöarbetet är FN:s 
miljöprogram för finansiella institutioner 
(United Nations Environment Program Finance 
Initiative). Arbetet med hållbar utveckling och 
miljö baseras bland annat på att:

•	Bolaget följer relevanta miljöregler  
i  lagstiftningen.

•	Bolaget tillvaratar medarbetarnas engage-
mang och medvetenhet i miljöfrågan och 
uppmuntrar och utbildar dem i naturligt 
miljötänkande.

•	Bolaget bedriver ett internt miljöarbete 
med syfte att kontinuerligt minska verk-
samhetens miljöbelastning, genom att:
–  minska utsläppen av växthusgaser från 

energiförbrukning och egna transporter,
–  ta hänsyn till miljöaspekter vid inköp 

och val av leverantörer,
–  minska mängden avfall och gynna system 

för återvinning och återanvändning.
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Övrigt
Rating 
Kommuninvest har sedan april 2002 det hög-
sta kreditbetyget Aaa av Moody’s och sedan 
2006 det högsta kreditbetyget AAA av 
Standard & Poor’s. Moody’s samt Standard 
& Poor’s bekräftade under 2013 Kommun-
invests Aaa/AAA-rating, med  stabila utsikter.

Måluppfyllelse 
I samband med att Föreningen och Bolaget 
under 2013 antagit en ny gemensam vision 
och verksamhetsidé så har även de strate-
giska målen för verksamheten ändrats.
Strategin inriktas mot tre fokusområden 
Kund, Hållbarhet och Finansiering. Upp-
följning mot etablerade nyckeltal sker från 
och med 2014.

Nedan redovisas uppföljning mot de stra-
tegiska mål för tillväxt, stabilitet och effekti-
vitet som gällt för verksamheten 2013. 

Målet för tillväxt: vid utgången av 2017 
är utlåningen 70 procent av den kommunala 
sektorns externa låneskuld. Vid årets slut var 
andelen 44 (46) procent.

Målet för stabilitet: vid utgången av 2017 
är kapitalbasens andel av balansomslut-
ningen minst 1,5 procent. Vid årets slut var 
andelen 0,91 (0,47) procent.

Målet för effektivitet: vid utgången av 
2017 uppgår förvaltningskostnaderna för 
verksamheten till högst 0,08 procent av utlå-
ningsvolymen. 2013 uppgick verksamhetens 
kostnader, exklusive stabilitetsavgiften, till 
0,07 (0,08) procent.

Femårsöversikt
Se sidorna 76–77.

Medlemsansvar
Kommuninvest i Sverige AB och 
Kommuninvest ekonomisk förening tog 
under 2011, för att tydliggöra medlemmar-
nas ansvar, fram två klarläggande avtal 
ut över det grundläggande solidariska borg-
ens ansvaret. Från och med räkenskapsåret 
2011 meddelas fördelningen av ansvaret 
 respektive medlem i ett åtagandebesked.  

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 fastställda mål. Den 
 allmänna utvecklingen på kapitalmarkna-
derna, inklusive ränteutveckling och likvidi-
tetssituation, samt investeringsviljan på 
olika marknader kan påverka konkurrens-
situationen och Kommuninvest. Om 
Kommun invest inte kan rekrytera och 
behålla kvalificerade medarbetare, kan det 
begränsa Kommuninvests konkurrenskraft 
och utvecklingsmöjligheter.

Nya regelverk
Som en konsekvens av finanskrisen 
2008/2009, som påvisade brister i regelverk 
och tillsyn för finansmarknadens aktörer, 
har ett stort antal insatser genomförts för att 
värna långsiktig global finansiell stabilitet. 

I september 2009 träffades en politisk 
överenskommelse om åtgärder för att för-
stärka de internationella reglerna för kredit-
institutens verksamheter. I december 2010 
presenterade Baselkommittén ett nytt regel-
verk, Basel III-överenskommelsen. Därefter 
presenterade EU-kommissionen under 2011 
förslag på hur Basel III-överenskommelsen 
borde införas inom EU samt diverse andra 
förändringar. EU-kommissionens förslag 
bestod i första hand av ett nytt direktiv 
(CRD IV) och en ny förordning (CRR). 
Dessa två regelverk antogs av Europa-
parlamentet och Europeiska unionens råd 
den 26 juni 2013 och gäller från den 1 janu-
ari 2014. 

De nya reglerna innebär att krav ställs på 
kreditinstituten inom EU att höja kvaliteten 
och storleken på kreditinstitutens kapital-
bas. Utöver kapitalbaskravet för riskviktade 
tillgångar, ställs krav på kapitalbuffertar 
(kapitalkonserveringsbufferten, den kontra-
cykliska kapitalbufferten, kapitalbuffertar 
för systemviktiga institut och systemrisk-
bufferten). Vissa av dessa kapitalbuffertar 
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får medlemsstaterna själva besluta om och 
de får även möjlighet att fasa in ändringarna 
gradvis fram till år 2019. Även EU- 
kommissionen kan genom delegerade akter 
införa striktare tillsynskrav under ett år för 
att motverka risker som uppstår på grund av 
marknadsutvecklingen inom och utanför EU 
och som kan få effekt på alla medlemsstater. 

Kravet på likviditetstäckningsgrad innebär 
att ett företag ska ha tillräckligt mycket lik-
vida tillgångar för att klara verkliga och simu-
lerade kassautflöden under en stressad period 
på 30 dagar. I Sverige har ett krav på likvidi-
tetstäckningsgrad införts redan från den 1 
januari 2013. Inom EU kommer motsvarande 
reglering införas från den 1 januari 2015. 
Fram till dess gäller de svenska reglerna. 

Som ett komplement till kravet på likvidi-
tetstäckningsgrad enligt ovan, införs även 
ett långsiktigt, strukturellt likviditetsmått – 
stabil nettofinansieringskvot. Detta långsik-
tiga likviditetsmått syftar till att kreditinsti-
tuten i större utsträckning ska finansiera 
långfristiga tillgångar med långfristiga 
 skulder. Ambitionen är att en bättre match-
ning av löptiderna ska bidra till ett mer 
robust finansiellt system. Måttet föreslås 
införas från den 1 januari 2018. Inom EU 
sker rapportering från den 1 januari 2014.

Vidare införs kapitalkrav för de mot-
parter med vilka derivatkontrakt ingås. 
Kapitalkravet gäller för en eventuell fram-
tida förändring i derivatmotparternas kre-
ditvärdighet. Denna s.k. kreditvärdighets-
justeringsrisk ska beräknas för samtliga 
OTC-derivat, med undantag för kredit-
derivat som används som kreditriskskydd.

Vid sidan av de riskbaserade kapital-
kraven, planeras ett icke riskvägt kapital-
kravsmått – bruttosoliditet. Brutto soliditets-
måttet gör inte skillnad på riskvikt mellan 
olika tillgångar utan utgår enbart från 
primär kapitalets storlek i förhållande till  
de totala exponeringarna i tillgångar och 
åtaganden. Förslaget är att ett tvingande 
brutto soliditetsmått ska införas från den 
1 januari 2018. EU-kommissionen ska senast 

den 31 oktober 2016 överlämna en rapport 
till Europa parlamentet och Europeiska unio-
nens råd som bland annat lämnar förslag på 
nivån på bruttosoliditetsgrad utifrån olika 
affärsmodeller som återspeglar kreditinsti-
tutens riskprofiler. 

Slutligen ställer regelverken även ökade 
krav på bolagsstyrning och riskhantering. 
Utökade sanktionsmöjligheter ges till behö-
rig tillsynsmyndighet genom att taket för 
sanktionsavgiften höjs och genom att sank-
tionsavgift framöver även kan ges till fysiska 
personer. Vidare ställs krav på att system 
och skydd för de personer som larmar om 
överträdelser på arbetsplatser, så kallade 
vissel blåsare, införs.

Kommuninvest möter de flesta krav enligt 
såväl nuvarande som kommande regelverk, 
se avsnitt Risk- och kapitalhantering sidorna 
20–33. Osäkerhet råder kring införandet av 
ett bruttosoliditetskrav i EU från 2018, se 
sidorna 32–33.

Utsikter för 2014
Det reformerade regelsystemet inom den 
finansiella sektorn, med ökade krav på kapi-
tal och likviditet, bedöms fortsätta leda till 
en högre prisnivå för bankutlåning till 
svenska kommuner. Kapitalmarknaden kan 
förväntas fortsätta utgöra en alternativ källa 
till finansiering för vissa kommuner, samti-
digt kan Kommuninvests högre utlånings-
marginaler påverka efterfrågan. Kommun-
invest bedöms dock även under 2014 kunna 
ha en stabil utlåningstillväxt. En utmaning 
för Kommuninvest är att kunna uppnå det 
framtida kravet på en minsta bruttosolidi-
tetsgrad vid utgången av 2017, där besked 
om slutgiltig nivå kommer under 2016. 
Investerarnas intresse för att placera i värde-
papper utgivna av institutioner med låg risk 
gör att intresset för Kommuninvest bedöms 
kunna fortsätta öka bland investerare.
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Risk- och kapitalhantering
Inga väsentliga förändringar avseende Kommuninvests mål, principer eller metoder för  
att hantera risk har skett under 2013. Kommuninvests exponeringar mot olika risktyper  
har heller inte väsentligen förändrats.

Den 31 december 2013 uppgick Kommun-
invests riskvägda tillgångar (RWA) beräk-
nade enligt Basel II till 4 454,8 (5 685,2) 
mnkr. Kommuninvest är väl kapitaliserat  
för att möta riskerna i verksamheten. 
Kärnprimärkapitalet uppgick till 1 674,2 
(880,3) mnkr, vilket innebar en kärnprimär-
kapitalrelation på 37,6 (15,5) procent. Även 
primärkapitalet var 1 674,2 (880,3) mnkr, 
och primärkapitalrelationen 37,6 (15,5) pro-
cent. Den totala kapitalbasen var 2 511,3 
(1 320,4) mnkr vilket gav en total kapital-
täckningsgrad om 56,4 (23,1) procent (utan 
hänsyn till övergångsregler från Basel I till 
Basel II). Kapital planeringens främsta prio-
ritet är att säkerställa att Kommuninvest 
 klarar det nya krav på bruttosoliditet som 
planeras införas inom EU från 2018. Över-
gångsregler innebär ingen väsentlig påver-
kan på Kommuninvests kapitaltäcknings-
grad och övriga kapitalrelationer.

INLEDNINg
I kölvattnet av 2008/2009 års finanskris har 
myndigheter runtom i världen vidtagit en rad 
åtgärder för att säkerställa stabilitet och 
transparens i det finansiella systemet. Detta 
sker med hjälp av omfattande rapporterings-
krav men även genom nya lagkrav avseende 
likviditet, kapitalbas samt hantering av 
OTC-derivat och operativa risker (se fakta-
ruta).

Utöver att finanskrisen utmynnat i en rad 
nya myndighetskrav har även vissa föränd-
ringar skett på kreditmarknaden i sig. Det har 
bland marknadsaktörer etablerats en större 
medvetenhet om skillnader mellan olika kre-
ditmarknader och de kredit- och likviditets-
risker som är förknippade med olika emitten-
ter och deras utgivna värdepapper. Detta har 
gett upphov till en ökad skillnad i prissättning 
och ökad volatilitet i enskilda värdepapper. 

RISKStRAtEgI
Kommuninvest har en central betydelse för 
finansieringen av svenska kommuners och 
landstings investeringar. Kommuninvests 
riskhantering är utformad för att verksam
heten ska kunna bedrivas i enlighet med 
 ägarnas krav om ett så lågt risktagande  
som  möjligt. Verksamheten omfattas av 
kommunal lagens förbud mot spekulativ 
verksamhet. 

Kommuninvests primära uppdrag är att 
säkerställa tillgång till stabil och effektiv 
upplåning för medlemmarna i Kommun-
invest ekonomisk förening och andra kom-
munala aktörer som har rätt att låna från 
Kommuninvest. Detta sker genom att 
Kommuninvest lånar upp pengar på den 
finansiella marknaden som, när behov upp-
står hos kunderna, lånas ut till dem. Som ett 
led i riskhanteringen är kapitalbindningen i 
upplåningen längre än i utlåningen. Detta 
innebär att viss likviditet, i avvaktan på att 
lånas ut, placeras i en likviditetsreserv bestå-
ende av högkvalitativa räntebärande värde-
papper. Verksamhetsmodellen innebär att 
Kommuninvest är utsatt för risker för-
knippade med den finansiella marknaden. 

Riskarbetet är en nyckelfaktor för att 
Kommuninvest ska kunna uppfylla dels sitt 
uppdrag om effektiv och stabil finansiering 
för Kommuninvests kunder dels ägarnas 
krav om ett så lågt risktagande som möjligt  
i verksamheten. 

Kommuninvest bedriver ingen inlånings-
verksamhet och har ingen aktiv tradingverk-
samhet. 

Riskarbetet innebär huvudsakligen att 
Kommuninvest med olika tekniker omvand-
lar och reducerar bruttorisker till nettoris-
ker. Kommuninvest arbetar löpande för att 
både minska bruttorisker och nettorisker. 
Metoderna sammanfattas på sidan 22.

Förvaltningsberättelse

20 KOM MU N I N V EST EKONOMISK FÖR E N I NG, ORG.N R . 716453-2074 å rsr edov isn i ng 2013



För att upplåningen ska vara stabil och 
effektiv behöver Kommuninvest vara aktiv 
på flera olika upplåningsmarknader. Till 
stöd för Kommuninvests upplåning ställer 
alla medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening ut en explicit garanti, i form av en 
solidarisk borgen, för de åtaganden som görs 
av Kommuninvest. Garantin anses som 
mycket stark, eftersom kommunerna och 
landstingen inte kan försättas i konkurs; ej 
kan upphöra att existera på annat sätt än via 
sammanslagning; att staten har det yttersta 
ansvaret för kommunsektorns verksamhet; 
samt att kommuner och landsting har egen 
beskattningsrätt.

Upplåning på olika marknader medför att 
Kommuninvest blir exponerad mot olika 
typer av risker, exempelvis valuta-, ränte- 
och andra prisrisker. Denna marknadsrisk-
exponering säkrar Kommuninvest i så stor 
utsträckning som möjligt med hjälp av deri-
vatkontrakt. En begränsad exponering tillåts 
i syfte att göra verksamheten mer effektiv. 

Vid utlåning till medlemmar, placering i 
värdepapper samt när derivatkontrakt ingås 
ska ägarnas grundidé om ett så lågt riskta-
gande som möjligt efterlevas. All sådan akti-
vitet innebär en risk att motparten inte kan 
fullgöra sina förpliktelser. Kommuninvest 
ingår därför bara affärer med motparter som 

Nya lagkrav

Likviditet
Från och med 1 januari 2013 måste svenska 
kreditinstitut upprätthålla en likviditetstäck-
ningsgrad (LCR, Liquidity Coverage Ratio) i rele-
vanta valutor om minst ett (1). Likviditets-
täckningsgraden syftar till att säkerställa att 
instituten kan hantera nästkommande trettio 
dagars nettolikviditetsutflöden även under 
stressade marknadsförhållanden. 

Kapitalbas
Den 26 juni 2013 utfärdades Europa-
parlamentets och Europeiska unionens råds 
(Rådet) förordning (EU) nr 575/2013 om tillsyns-
krav för kreditinstitut och värdepappersföretag 
(CRR). Denna förordning fastställer de likvidi-
tets- och kapitaltäckningskrav som successivt 
träder i kraft under kommande år och som då 
ersätter aktuella svenska regler avseende kapi-
taltäckning och likviditet. Förordningen ställer 
höga krav på unionens institut både vad gäller 
rapportering och vad gäller det kapital och den 
likviditet instituten ska hålla sig med för att 
täcka potentiella risker. 

Hantering av OtC derivat
Under 2014 införs nya regler kring hantering av 
OTC-derivat, i enlighet med Europaparlamentets 
och Rådets förordning (EU) nr 648/2012 om 
OTC-derivat, centrala motparter och transak-
tionsregister (EMIR, European Markets Infra-
structure Regulation). Förordningen syftar till 
att minska beroendet mellan olika aktörer och 
därigenom öka stabiliteten på marknaden för 
OTC-derivat som under finanskrisen visade sig 
utgöra en stor risk för det finansiella systemet 
som helhet.

Operativa risker
Kommuninvest står under Finansinspektionens 
tillsyn och är som kreditmarknadsbolag skyldig 
att följa Finansinspektionens regelverk. Under 
2013 har Finansinspektionen utkommit med för-
slag till tre nya föreskrifter, att införas under 
2014:
•  Föreskrifter och allmänna råd om styrning, 

riskhantering och kontroll i kreditinstitut,
•  Föreskrifter och allmänna råd om IT-system, 

informationssäkerhet och insättningssystem, 
•  Föreskrifter och allmänna råd om hantering 

av operativa risker.
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BRUttOEXPONERINg RISKHANtERINg NEttOEXPONERINg 

Kreditrisk

Kreditgivningsrisk
Kreditgivning sker endast till medlemmar 
och av dessa majoritetsägda företag. 
Utlåning kan också ske till kommunala 
stiftelser och förbund.

Bolaget följer upp medlemmarna utefter 
en egen modell för riskuppföljning och 
kommunanalys. Bolagets styrelse fast-
ställer årligen en koncernlimit för samt-
liga medlemmar. Limiten innebär en 
 maximal nivå på koncernens netto-
koncern skuld. Utlåning till kommunala 
företag, stiftelser och förbund måste 
vara garanterade av en eller flera med-
lemmar.

Kommuner och landsting har beskatt-
ningsrätt och kan inte försättas i konkurs. 
Staten har även det yttersta ansvaret för 
kommunsektorns verksamhet som har 0 
procents riskvikt enligt gällande kapital-
täckningsregler. Kreditgivningsrisken 
bedöms vara mycket låg. 

Emittentrisk
Placeringar sker i värdepapper utgivna av 
främst stater, statligt  garanterade emit-
tenter och säker ställda obligationer.

Exponering mot en emittent får maximalt 
innebära en riskvikt om 20 procent. 
Löptiden får maximalt vara 5,5 år. Samtliga 
utestående emittenter följs upp årligen och 
vid behov. Bolagets styrelse fastställer årli-
gen en totallimit för varje emittent. 

Kommuninvest har höga krav på emitten-
ter vilket innebär att en större del av 
exponeringarna avser emittenter med 
mycket god kreditvärdighet. Emittent-
risken bedöms vara begränsad.

Motpartsrisk
Motpartsrisk uppkommer då derivat-
kontrakt ingås med motparter i syfte att 
reducera eller eliminera marknadsrisker. 
Ett sådant derivatkontrakt kan beroende 
på förändringar i marknadspriser inne-
bära antingen en fordran mot motparten 
eller en skuld mot densamma. 

Exponering mot en motpart får maximalt 
innebära en riskvikt om 20 procent. 
Derivatexponeringar ska omfattas av 
ISDA avtal och i möjligaste mån CSA-
avtal. Affärsutrymmet begränsas utifrån 
ett antal kriterier, med syfte att minska 
risken att kostnaden för att föra över kon-
traktet till en ny motpart överstiger de 
säkerheter som erhållits. Samtliga ute-
stående motparter följs upp årligen och 
vid behov. Bolagets styrelse fastställer 
årligen en totallimit för varje motpart. 

CSA-avtal innebär att Kommuninvest 
erhåller säkerheter för de fordringar som 
överstiger i avtalet fastställd exponering. 
De säkerheter som Kommuninvest 
 erhåller, innebär att motpartsrisken 
begränsas. 

Marknadsrisk
Kommuninvests verksamhet och affärs-
modell ger upphov till marknadsrisker i 
form av ränterisk, valutarisk, kreditmark-
nadsrisk, kreditspreadsrisk, basis swap-
risk, övrig prisrisk och avvecklingsrisk. 

Marknadsrisk mäts och följs upp löpande. 
Största delen av ränte- och valutarisker 
samt samtlig övrig prisrisk byts mot 
 motpartsrisker genom derivatkontrakt. 
Kredit marknadsrisken begränsas genom 
dels en god matchning av löptider mellan 
skulder och tillgångar och dels att både 
tillgångarna och skulderna har mycket 
god kreditkvalitet med historiskt små 
rörelser i underliggande priser.

Bolaget är exponerat mot förändringar  
i kreditspreadar på tillgångar och/eller 
skulder samt förändringar i basisswap-
par. Genom god styrning och kontroll 
hålls den risken på en kontrollerad och 
acceptabel nivå. Exponeringen mot 
ränte- och valutarisk är mycket begrän-
sad.

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att 
Kommuninvest inte kan infria sina betal-
ningsförpliktelser vid förfallotidpunkten 
utan att kostnaden för att erhålla betal-
ningsmedel ökar avsevärt.

Den strukturella likviditetssituationen ska 
vara mycket stabil med något längre löp-
tid på skulder än tillgångar. Likviditets-
risker begränsas genom att bolaget är 
fullvärdig medlem i riksbankens betal-
ningssystem, RIX. Genom RIX kan 
Kommun invest bland annat låna mot 
säkerhet. För att kunna möta kortsiktiga 
ut- eller upplåningsbehov finns en hög-
likvid likviditetsreserv. 

Likviditetsriskerna i Bolaget är mycket 
begränsad.

Operativ risk
Operativ risk finns i all verksamhet och 
kan aldrig helt undvikas. Bruttorisken är 
särskilt stor i en finansiell verksamhet 
som hanterar stora belopp och långa 
affärer. 

Riskidentifiering sker löpande under året  
i verksamheten. Metoden inkluderar 
åtgärdsplanering för att hantera de iden-
tifierade riskerna. Det finns rutiner och 
systemstöd för att möjliggöra rapporte-
ring och uppföljning av icke önskvärda 
händelser. 

Genom god styrning och kontroll hålls 
den operativa risken på en kontrollerad 
och acceptabel nivå.

Riskhantering i Kommuninvest: Att omvandla bruttorisker till nettorisker
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har hög kreditkvalitet. De motparter som 
Kommuninvest ingått kontrakt med följs 
upp löpande utifrån förmågan att uppfylla 
deras åtaganden gentemot Kommuninvest. 

Ägarens syn på Kommuninvests riskprofil 
och tillåtna risktagande fastställs årligen i 
form av ägardirektiv. Kommuninvests verk-
samhet ska, i linje med ägardirektiven, 
karakteriseras av en restriktiv riskaptit som 
enbart tillåter begränsade risker.

För de risker som följer med verksamhets-
modellen är Kommuninvest, från och med 
2014, ålagt att fastställa en riskaptit som 
syftar till att hålla riskerna inom en accep-
tabel nivå och därigenom säkerställa att 
Kommuninvests primära uppdrag kan upp-
fyllas. Riskaptiten definieras som den risk-
nivå och de resultatförändringar som styrel-
sen inom ramen för uppdraget är villig att 
acceptera under nästkommande år. Risk-
aptiten ska fastställas regelbundet, dock 
minst en gång årligen. Riskaptitsnivån 
avgörs dels av bolagsspecifika faktorer som 
finansiell ställning och tillväxtmål dels av de 
förväntade marknadsförutsättningarna för 
den givna tidsperioden. 

RISKER OCH RISKHANtERINg
Kommuninvest exponeras för risker 
(brutto risker) förknippade med finansiell 
verksamhet. Dessa hanteras och minskas 
med hjälp av effektiv riskhantering. De ris
ker som kvarstår (nettorisker) är begränsade 
och ska ligga på nivåer som är långsiktigt 
hållbara i förhållande till Kommuninvests 
förmåga att hantera förluster. Nedan följer 
en översikt av de risktyper Kommuninvest 
regelbundet hanterar och mäter. 

Kreditrisk
Med kreditrisk avses risken för förlust till 
följd av en motparts oförmåga att infria sina 
förpliktelser i rätt tid. Kreditrisken delas upp 
i kreditgivningsrisk, emittentrisk och mot-
partsrisk.

Per den 31 december 2013 var 77 (74) pro-
cent av Kommuninvests kreditriskexpone-
ring, netto, mot svenska kommuner och 
landsting i form av utlåning, 23 (26) procent 
av exponeringen mot stater och andra emit-
tenter av värdepapper i form av placeringar 
samt 0 (0) procent av exponeringen mot deri-
vatmotparter. Den totala kreditriskexpone-
ringen, brutto och netto, framgår av not 2.

Kreditgivningsrisk
Kommuninvests kreditgivning får endast ske 
till medlemmar och godkända företag där en 
eller flera medlemmar har bestämmande 
in flytande genom majoritetsägande. God-
kända företag, stiftelser och förbund ska 
omfattas av en garanti från en eller flera med-
lemmar. Med lemmar och godkända företag 
följs upp löpande och bedöms utifrån ett hel-
hetsperspektiv på  koncernnivå. Med kredit-
givningsrisk avses risken att en motpart i kre-
ditgivningen inte fullföljer sina åtaganden. 

Kommunerna/landstingen och deras 
bolag analyseras inför ett medlemskap och 
därefter kontinuerligt under medlemskapet. 
För att få en helhetsbild av en medlems 
finansiella situation genomförs en kvantita-
tiv riskvärdesanalys. I denna granskas resul-
taträkning, balansräkning, demografi och 
risker i den kommunala verksamheten. Efter 
genomförd kvantitativ analys genomförs vid 
behov en kvalitativ analys. I denna granskas 
och analyseras mer ingående koncernen och 
dess finansiella förutsättningar. Kredit-
givning kan begränsas utifrån resultatet av 
den samlade analysen.

I och med att samtlig utlåning sker till, 
eller är garanterade av, kommuner och lands-
ting, som ur kapitaltäckningshänseende har 
en riskvikt om 0 procent, så är  riskerna i 
Kommuninvests utlåningsverksamhet låga. 
Kommuninvest har aldrig lidit någon kredit-
förlust i utlåningsverksam heten. 

De tio största låntagarna stod 2013 för 
22 (23) procent av utlåningen, samtidigt som 

Kredit risk-
exponering
2013-12-31

  Utlåning, 0 procent 
riskvikt, 77 (74) %
  Placeringar i likvidi-
tetsreserven, 0 pro-
cent riskvikt, 13 (12) %
  Placeringar i likvidi-
tetsreserven, 10 och  
20 procent riskvikt, 
10 (14) %
 Derivat, 0 (0) %

Kredit-
koncentration, 
utlåningens 
 fördelning
2013-12-31

  10 största låntagare 
22 (23) %
  Övriga 78 (77) %
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folkmängden hos dessa låntagare motsva-
rade 12 (13) procent av den totala folkmäng-
den hos medlemmarna i Kommuninvest 
 ekonomisk förening. Dessa låntagare karak-
teriseras av att de är relativt stora och expan-
derande kommuner, med omfattande verk-
samhet i bolagsform.

Emittentrisk
Kommuninvests likviditetsreserv ska bestå 
av värdepapper emitterade av stater och 
finansiella institutioner, med en riskvikt  
om maximalt 20 procent. Med emittentrisk 
avses risken att en emittent av ett värde-
papper inte återbetalar hela sitt åtagande  
vid förfall. 

Kommuninvests styrelse fastställer den 
maximala bruttoexponeringen mot enskilda 
emittenter, liksom tillåtna löptider. Löptiden 
på värdepapper i likviditetsreserven ska inte 
vara längre än att den finansiella förmågan 
hos motparten kan bedömas. Placeringar får 
endast göras i motparter med ett kreditbetyg 
om lägst A2 från Moody’s och/eller A från 
Standard & Poor’s. Den maximala löptiden 
på placeringar är 5,5 år.

Svenska staten är godkänd som motpart 
för placeringar utan särskilt beslut. För mot-
parter utanför Sverige begränsas den totala 
limiten av landlimit.

Motpartsrisk
I syfte att begränsa de marknadsrisker som 
uppstår när upplåningens och utlåningens 
avtalsmässiga villkor inte överensstämmer, 
använder Kommuninvest sig av riskhante-
ringsinstrument i form av derivatkontrakt. 
Detta ger upphov till motpartsrisk, dvs. risken 
för att en motpart i ett finansiellt avtal inte 
fullgör sitt åtagande i enlighet med avtalet. 

Kommuninvest begränsar motpartsrisker 
dels genom att kräva att avtal sluts i enlighet 
med branschstandard (s.k. ISDA-avtal) dels 
genom att ingå säkerhetsavtal med motpar-
ten (s.k. CSA-avtal), se nedan. 

Risktagandet begränsas även av att det i 
derivatavtal ska finnas en rätt för Bolaget att 
överföra derivatavtal till en ny motpart om 
en motparts kreditbetyg faller under Baa1 
(Moody ś) eller BBB+ (Standard & Poor ś). 
Motpartens kredit betyg är också avgörande 
för vad Kommun invest kan acceptera när det 
gäller kontraktens löptid, struktur och tillå-
ten risk  exponering. För de fall kreditbetyget 
understiger Aa3/AA- och inget CSA-avtal 
finns med motparten, har Kommuninvest 
endast rätt att ingå avtal om ränte- och 
valuta swappar.

 

Riskhantering – utlåning

Kan medlem fullgöra sina åtaganden mot 
 bolaget och den ekonomiska föreningen?

Avdelningen för Risk & Analys

Kreditgruppen

Bolagsstyrelsen
Föreningsstyrelsen

Avdelningen för Risk & Analys

Analys- och finanskommitté

Bolagsstyrelsen
Föreningsstyrelsen

Beslut om att erbjuda medlemskap tas av 
f öreningsstyrelsen. Fastställande av medlem-
mens låneutrymme tas av bolagsstyrelsen.

Kriteria Medlemsnivå Uppföljning kommunal sektor

Beslut

Inför medlemskap Kontinuerlig kredituppföljning
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Medlemskap i ISDA
Kommuninvest är medlem i organisationen 
ISDA (International Swaps and Derivatives 
Association) och ställer som krav för att ingå 
avtal en rätt till förtidsinlösen om motpar-
tens kreditbetyg försämras under en viss 
nivå.

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. Med alla derivat-
motparter ska ISDA-avtal upprättas. 
Kommun invest är även medlem i organisa-
tionen ICMA (International Capital Markets 
Association), som bland annat står bakom 
den etablerade marknadsstandarden för s.k. 
repoavtal.

CSAavtal
För att begränsa risker och exponeringar 
som uppkommer på grund av värdeföränd-
ring på derivat, ingår Kommuninvest för-
utom ISDA-avtal även säkerhetsavtal med 
motparter i derivatkontrakten, CSA-avtal 
(Credit Support Annex). Dessa ger Kommun-
invest rätt att under vissa förutsättningar 
kräva in säkerheter, men också skyldighet att 
under vissa förutsättningar ställa säkerheter.

Det som avgör när och hur mycket säker-
heter som ska ställas är om värdeföränd-
ringen av ingångna derivatkontrakt över-
stiger i avtalet fastställd exponering eller om 
någon av motparternas kreditvärdighet för-
sämras. Kommuninvest accepterar endast 
säkerheter i form av statspapper som ur kapi-
taltäckningssynpunkt har noll i riskvikt. 
Avsikten med säkerhetsavtal är att minska 
kredit- och motpartsrisk i fordringar.

Motpartsexponering 2013
Kommuninvests exponeringar genom deri-
vatkontrakt framgår av not 2. 32 (34) pro-
cent av derivatkontrakten, baserat på nomi-
nella belopp, är fördelade på motparter med 
ett kreditbetyg om lägst Aa3/AA- från något 
av de välkända kreditvärderingsinstituten. 
Per den 31 december 2013 hade Kommun-
invest säkerheter från motparter på motsva-
rande 1,1 (2,5) mdkr.

Vid slutet av 2013 täcktes 95 (94) procent 
av motpartsexponeringarna, baserat på 
nominella belopp, av CSA-avtal.

Koncentrationsrisk
Med koncentrationsrisk avses dels stora 
exponeringar mot kund eller grupper av 
kunder med inbördes anknytning, dels större 
exponeringar mot grupper av motparter, 
stiftelser och förbund där sannolikheten för 
fallissemang sammanhänger med faktorer 
som typ av bransch, geografiskt område etc.

Kommuninvests uppdrag är att endast 
tillhandahålla kreditgivning till kommun- 
och landstingssektorn inklusive företag där 
en eller flera kommuner eller landsting har 
bestämmande inflytande genom majoritets-
ägande. Utlåning till godkända företag, 
 stiftelser eller förbund ska omfattas av en 
garanti från en eller flera medlemmar. 
Verksamhetens karaktär innebär att det 
finns koncentrationer i kredit givningen.

Exponering mot emittenter innebär 
främst stater och finansiella institut med hög 
kreditvärdighet inom ett av styrelsen god-
känt urval av OECD-länder. Exponering 
omfattas av landbegränsningar. Det finns 
koncentrationer mot grupper av emittenter.

Exponering mot motparter innebär finan-

Fordringar på 
derivat kontrakt 
fördelade per 
 motpartsgrupp
2013-12-31

  Derivative Product 
Companies (DPC)  
60 (50) %
  Banker Nordamerika 
40 (32) %
  Banker Australien  
0 (4) %
  Banker Europa  
0 (14) %
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siella institut inom ett av styrelsen godkänt 
urval av OECD-länder. För motparter i deri-
vatkontrakt minskas exponeringen genom 
säkerhetsavtal där godkända säkerheter är 
emitterade av stater. Det finns koncentratio-
ner mot grupper av motparter.

Händelser 2013
Kreditvärdigheten för motparter och mot-
partsländer har blivit mer differentierad 
under 2013. Bolagets likviditetsreserv har 
därför främst placerats i länder och hos mot-
parter med högre kreditbetyg, överstigande 
AA-nivå. Mot enskilda motparter och länder 
finns särskilda löptidbegränsningar i syfte 
att minska prisrisker.

Tendensen i marknaden är mot en ökad 
användning av CSA-avtal där båda parter 
ställer säkerheter. Under året har flera av 
Bolagets CSA-avtal omförhandlats i denna 
riktning. 

Kommuninvest samarbetar med sina 
syster organisationer i Danmark och Finland 
och utbyter inom ramen för vad sekretess 
tillåter information om motparts- och 
 kreditrelaterade risker.

MARKNADSRISK
Marknadsrisk definieras som risken att 
netto värdet (det sammanlagda värdet) på 
Kommun invests tillgångar och skulder 
minskar på grund av förändringar i risk
faktorer på den finansiella marknaden. 
Kommuninvests marknadsrisker delas upp  
i ränterisk, valutarisk, kreditmarknadsrisk, 
övrig prisrisk samt avvecklingsrisk. 

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att en förändring 
i ränteläget minskar nettovärdet på 
Kommuninvests tillgångar och skulder.

Ränterisken uppstår till följd av att ränte-
bindningstider i tillgångar och skulder inte 
överensstämmer. För att Kommuninvests 

uppdrag ska kunna utföras effektivt med 
hänsyn till den konservativa risksynen sker 
ränteriskhanteringen via portföljmatchning. 
Det innebär att små, temporära, skillnader i 
räntebindningstid mellan tillgångar och 
skulder tillåts. Ränteriskaptiten gäller enbart 
de valutor i vilka Kommuninvest har place-
ringar eller utlåning. 

Risken (exponeringen) i portföljen ska 
enligt styrelselimit inte överstiga 10 mnkr 
vid en (1) procentenhets parallellförskjut-
ning av avkastningskurvan. Dock tillåts 
ränte risken att under högst tre på varandra 
följande affärsdagar motsvara en exponering 
på maximalt 15 mnkr. 

Per 31 december 2013 var risken i hela 
portföljen –4,7 (–2,7) mnkr vid en (1) pro-
centenhets parallellförskjutning. En negativ 
exponering (negativt värde) innebär förlust 
om räntan stiger och vinst om räntan sjun-
ker. En positiv exponering (positivt värde) 
ger en positiv resultateffekt om räntan  
stiger och en negativ resultateffekt om 
 räntan  sjunker. 

Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att en för-
ändring av en valutakurs minskar netto-
värdet (det sammanlagda värdet) på 
Kommuninvests tillgångar och skulder.

Valutarisk uppstår om tillgångar och 
 skulder i en specifik valuta i balansräkningen 
storleksmässigt inte överensstämmer. 
Kommuninvest säkrar alla kända framtida 
flöden med derivat. Dock uppkommer en 
valutarisk löpande av de räntenetton som 
genereras från avkastning på placeringar i 
utländska valutor. Denna risk begränsas 
genom att kontinuerligt växla sådan avkast-
ning till svenska kronor. Kommuninvests 
valutaexponering framgår av not 2. Expo-
neringen innebär att vid en 10- procentig 
 förstärkning av svenska kronan försämras 
Kommun invests resultat med 0,4 (1,2) mnkr.
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Kreditmarknadsrisk
Med kreditmarknadsrisk avses risken för att 
en förändring av en basis- eller kreditmark-
nadsspread på marknaden minskar netto-
värdet (det sammanlagda värdet) på 
Kommun invests tillgångar och skulder.

Kreditmarknadsrisken uppstår primärt 
till följd av obalanser i löptid mellan till-
gångar och skulder. Verksamhetsmodellen 
innebär att Kommuninvest tillåts ha längre 
löptid på skulder än på motsvarande till-
gångar. Löptidsrisk till följd av en omvänd 
obalans, det vill säga att löptider på till-
gångar är längre än på skulder, ska ej före-
komma. De obalanser som uppstår i löptid 
mellan upplåning och utlåning ska i den mån 
det är möjligt, med hänsyn tagen till andra 
risktyper, motverkas av placeringarnas löp-
tider. 

Kreditmarknadsrisken kan vidare delas  
in i kreditspreadrisk på tillgångar, kredit-
spreadrisk på egen skuld samt basisswaprisk. 
Med kreditspreadrisk på tillgångar avses 
 risken att en förändring i motpartens kredit-
spread minskar värdet på Bolagets tillgång. 
Med kreditspreadrisk på egen skuld avses 
risken att en förändring i bolagets kredit-
spread ökar värdet på Bolagets skulder. Med 
basisswaprisk avses risken att en ändring i 
basisswapspreaden mellan två valutor påver-
kar marknadsvärdet av valutarelaterade 
derivatkontrakt negativt.

Kommuninvests kreditmarknadsrisk per 
den 31 december 2013 innebär att vid en (1) 
räntepunkts parallellskifte i marknadens 
basis- och kreditmarknadsspreadar föränd-
ras nettovärdet på Kommun invests till-
gångar och skulder med –2,2 (+2,4) mnkr.

Övrig prisrisk
Med övrig prisrisk avses risken för att en 
ändring i prisläget för underliggande till-
gångar och index, t.ex. aktier, aktieindex 
eller råvaruindex, minskar nettovärdet (det 

sammanlagda värdet) av Kommuninvests 
tillgångar och skulder. Kommuninvest 
använder sig av derivat för att säkra pris-
risken med avseende på underliggande till-
gångar och index. Detta gör att ingen övrig 
prisrisk uppstår.

Avvecklingsrisk 
Med avvecklingsrisk avses risken att en mot-
part i en transaktion i räntebärande instru-
ment eller utländsk valuta inte kan fullfölja 
sina åtaganden och att Kommuninvest får 
ökade kostnader för att ingå en ersättnings-
affär. Kommuninvests process för hantering av 
motpartsrisker (se stycke ovan) omfattar även 
hantering av avvecklingsrisker. Kommun invest 
ska arbeta proaktivt för att undvika förluster 
till följd av avvecklings risker. 

LIKVIDItEtSRISK
Med likviditetsrisk avses risken att inte 
kunna infria sina betalningsförpliktelser vid 
förfallotidpunkten utan att kostnaden för 
att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. 

Kommuninvests likviditetshantering präglas 
av en restriktiv syn på likviditetsrisk. 
Kommuninvest har en diversifierad upp-
låning med tillgång till flera olika kapital-
marknader. Detta för att säkerställa att upp-
låningen ger förutsättningar för att möta 
nyutlåning, omsättningar och upplånings-
förfall även vid försvårade marknadsför-
hållanden. Strategisk upplåning sker i 
Kommuninvests svenska obligationspro-
gram, benchmarkprogrammet i USD,
ECP-programmet samt i den japanska mark-
naden. I sådana program upprätthåller 
Kommuninvest en kontinuerlig marknads-
närvaro.

Under året har Kommuninvest haft god 
tillgång till likviditet, i såväl den långfristiga 
som kortfristiga upplåningen. Bland annat 
har Kommuninvest genomfört ett flertal emis-

Likviditetsreserven 
fördelad på land
2013-12-31

  Sverige 52 (61) %
  Tyskland 15 (14) %
  Finland 8 (6) %
  Nederländerna 7 (6) %
  Supranationals EU  
6 (2) %
  Danmark 4 (5) %
 Australien 3 (3) %
 Kanada 2 (1) %
 Belgien 1 (1) %
 Övriga 2 (1) %

Likviditetsreserven 
fördelad på 
 riskvikt
2013-12-31

  0 procent riskvikt  
57 (45) %
  10 procent riskvikt  
31 (43) %
  20 procent riskvikt  
12 (12) %
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sioner inom ramen för det svenska kommun-
obligationsprogrammet samt också genom-
fört två större benchmarkupplåningar i USD. 

Kommuninvests strukturella likviditets-
situation är stabil med längre löptid på skul-
der än tillgångar. Den korta likviditets risken 
begränsas genom limiter avseende hur stora 
negativa nettoutflöden Kommuninvest får ha 
inom vissa tidsintervall. Den korta likvidi-
tetsrisken begränsas ytterligare genom att 
Kommuninvest är fullvärdig medlem i 
Riksbankens betalnings system, RIX, genom 
vilket Kommuninvest bland annat kan låna 
mot säkerhet. 

För att kunna tillgodose likviditetsbeho-
vet även under perioder då finansierings-
möjligheterna på kapitalmarknaderna är 
begränsade eller för kostsamma har styrel-
sen beslutat att ha en likviditetsreserv som 

ska uppgå till ett nominellt värde som inte 
får understiga 20 procent eller överstiga 40 
procent av total utlåningsvolym. Likviditets-
reserven är placerad i höglikvida värde-
papper som till stor del är belåningsbara hos 
centralbanker. 

Den goda kvaliteten på Kommuninvests 
likviditetsreserv återspeglas av att likvidi-
tetstäckningsgraden (LCR, Liquidity Cov-
erage Ratio) med god marginal överstiger det 
sedan den 1 januari 2013 lagstadgade kravet 
om ett (1) i kvotvärde. Kommun invests LCR 
per den 31 december 2013 var totalt 5,11 
samt 468,67 i EUR och 15,44 i USD.

Likviditetsriskerna följs upp och analyse-
ras löpande för att säkerställa att inte alltför 
stora likviditetsutflöden uppstår. Kommun-
invest följer också upp likviditeten genom att 
löpande mäta en så kallad överlevnads-

Kommuninvests balansräkningsstruktur 2013-12-31

A.  Kommuninvests likviditetsreserv 
innehåller en stor andel tillgångar 
som är belåningsbara hos cen-
tralbanker och som därför 
snabbt kan omsättas till likvida 
medel. Vid årsskiftet översteg  
de pantsättningsbara tillgång-
arna den uppsägningsbara upp-
låningen med 42 (8) miljarder  
kronor.

B.  Kommuninvests långfristiga upp-
låning översteg den långfristiga 
ut låningen med 67 (61) miljarder 
 kronor vid slutet av 2013.
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period. Med överlevnadsperiod avses den 
period under vilken Kommuninvest klarar 
sig utan tillgång till ny finansiering. Den 
uppskattade perioden för överlevnad, med 
bibehållande av normal affärsverksamhet 
men utan tillgång till ny finansiering, var 
31 december 2013 9,7 (9,0) månader.

Kommuninvest har under året genomfört 
stresstester både på den korta och den långa 
likviditeten i syfte att utvärdera likviditets-
reservens storlek och sammansättning. 
Resultaten ligger även till grund för eventu-
ella revideringar av Kommuninvests strate-
gier, riktlinjer och positioner.

Kommuninvests likviditetsexponering 
med avseende på återstående löptider på till-
gångar och skulder framgår av not 2. Även 
kassaflödesanalysen belyser Kommuninvests 
likviditetssituation.

Händelser 2013
Kommuninvests likviditetssituation har  
i  likhet med tidigare år varit mycket god. 
Trots höga krav på tillgång arnas kvalitet  
för att klassas som LCR-godkända har 
Kommun invest inte behövt ändra sin lik-
viditetsstrategi för att uppfylla kraven. 

Kommuninvest har under 2013 förberett 
sig för de nya EU-regler som införs under 
2014 med avseende på likviditet.

OPERAtIV RISK
Med operativ risk avses risken för för luster 
till följd av att interna processer och rutiner 
är felaktiga eller inte ändamålsenliga, 
mänskliga fel, felaktiga system eller  
externa händelser inklusive legala risker. 

Operativ risk finns i all verksamhet och kan 
aldrig helt undvikas. Bruttorisken är stor i en 
finansiell verksamhet som hanterar stora 
belopp och långa affärer. Genom god styr-
ning och kontroll hålls den operativa risken 
på en kontrollerad och acceptabel nivå. 

Riskidentifiering sker löpande under året vid 
varje större förändring i Kommuninvests 
verksamhet, liksom vid väsentliga händelser 
som påverkar Kommuninvest direkt eller 
sker i omvärlden. Riskvärdering sker för 
varje identifierad risk. Metoden inkluderar 
även åtgärdsplanering för att hantera de 
identifierade riskerna. 

Rutiner och systemstöd för att möjliggöra 
rapportering och uppföljning av icke önsk-
värda händelser finns på plats. 

Kommuninvest delar in operativ risk i 
riskområdena processrisk, personalrisk,  
IT- och systemrisk och extern risk.

Processrisk
Risken uppstår när interna processer och 
rutiner är felaktiga eller inte ändamåls-
enliga. Processrisk reduceras genom använ-
dandet av interna instruktioner, process-
beskrivningar och styrdokument med 
kontrollpunkter som regelbundet kvalitets-
säkras.

Personalrisk
Risken uppstår till följd av fel hänförliga den 
mänskliga faktorn. Personalrisk reduceras 
genom att ingen enskild person ensam får 
handlägga en transaktion genom hela 
behandlingskedjan och genom att säker-
ställa att varje befattning bemannas med rätt 
kompetens och erfarenhet.

It- och systemrisk
Risken uppstår till följd av felaktiga system. 
IT- och systemrisk reduceras genom en tydlig 
strategi som bygger på branschstandard 
(Information Technology Infrastructure 
Library, ITIL), väl fungerande reservmiljö 
och interna regler. 

Extern risk
Risken uppstår till följd av externa händel-
ser. Extern risk reduceras genom att 
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Compliance följer upp regelefterlevnad och 
ger råd om anpassning till nya och ändrade 
regelverk, att korrekt utformade avtal ingås 
samt att det i verksamheten finns processer 
och rutiner som gör att Kommuninvest 
bland annat kan förhindra extern brottslig-
het och i tid kan upptäcka om fel begås av 
leverantörer.

RyKtESRISK
Ryktesrisk är risken för inkomstbortfall från 
potentiella och existerande kunder om dessa 
förlorar tilltron till Kommuninvest på grund 
av negativ publicitet eller rykten om Kommun-
invest eller allmänt om den kommunala sek-
torn. Ryktesrisk är också risken för ökad 
 upplåningskostnad om potentiella eller exi-
sterande investerare förlorar tilltron till 
Kommun invest på grund av negativ publicitet 
eller rykten om Kommuninvest eller allmänt 
om den kommunala sektorn.

Kommuninvest arbetar förebyggande 
med mediabevakning och har medarbetare 
som har fördjupad kunskap inom området 
för att förebygga och möta eventuella rykten 
om Kommuninvest. 

AFFäRSRISK
Affärsrisk är risken för minskade intäkter 
eller ökade kostnader till följd av att faktorer 
i den externa affärsmiljön (t.ex. marknads-
förhållanden, kundbeteende, teknologisk 
utveckling) har en negativ påverkan på voly-
mer och marginaler.

Alla avdelningar i Kommuninvest arbetar 
löpande med omvärldsbevakning inom sitt 
respektive område. Dessutom finns en pro-
cess för att årligen, inför strategidiskussio-
ner, göra en fördjupad omvärldsbevakning. 

StRAtEgISK RISK 
Strategisk risk är den långsiktiga risken för 
förlust på grund av felaktiga och missriktade 

strategiska val och affärsbeslut, felaktigt 
genomförande av beslut, felaktig implemen-
tering av beslut eller brist på lyhördhet avse-
ende förändringar i samhället, regelsystem 
eller finansbranschen och/eller den kommu-
nala sektorn.

Kommuninvest har en fastslagen process 
för att processa strategiska mål som styrel-
sen fastställer. Riskaptiten för strategiska 
risker minimeras genom att strategiska 
beslut fattas på väl underbyggd analys och 
att beslut av strategisk art ofta fattas av sty-
relsen. 

RESIDUALRISK
Residualrisk är risken för att etablerade 
 tekniker avseende riskmätning och risk-
reducering som Kommuninvest använder sig 
av visar sig mindre effektiva än vad som för-
väntas.

Kommuninvest använder medvetet rela-
tivt enkla metoder och tekniker för att mäta 
risk, kapitalbehov och riskaptit för att 
minska risken för fel. Kommuninvest 
genomför såväl framåtblickande som till-
bakablickande analyser av samtliga risk-
typer. I den interna rapporten för kapital-
utvärdering, den s.k. IKU-rapporten, tas 
negativa scenarion upp för att säkerställa  
att påverkan på Kommuninvest inte är  
större än förväntat.

RISKKONtROLL
För att tillhandahålla kostnadseffektiv 
finansiering utan att överstiga Kommun-
invests riskaptit ska riskhanteringen i verk-
samheten kännetecknas av förebyggande 
åtgärder som syftar till att förhindra och/
eller begränsa såväl risker som dess skade-
verkningar. 

Kommuninvests Risk- och analyschef har 
det samlade ansvaret för Kommuninvests 
riskramverk. Respektive avdelningschef 
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ansvarar för hantering och kontroll av risker 
inom sitt verksamhetsområde. Kommun-
invests personal ska löpande informeras och 
utbildas så att de har relevant kunskap om 
Kommuninvests riskramverk.

Framåt- och bakåtblickande analyser 
används för att säkerställa att Kommun-
invest identifierar, bedömer och mäter risker 
korrekt. 

RISKORgANISAtION OCH ANSVAR
Styrelsen fastställer riskpolicy och risklimi-
ter. VD ansvarar för att limiterna inte över-
skrids, och har delegerat till affärsfunktio-
nerna inom Kommuninvest, dvs. Upplåning 
och placeringar samt Kundgruppen, att 
använda sig av lägre limiter inom sina res-
pektive områden. Kommuninvest tillämpar 
principerna om en första, andra och tredje 
försvarslinje i den interna kontrollen.

Avdelningen Risk & Analys, Kommun-
invests funktion för riskkontroll, ansvarar 
för att kontrollera och genomföra löpande 
uppföljning och analys av finansiella risker, 
med rapportering dagligen till VD och 
månatligen till styrelsen. 

Risk & Analys har åtta medarbetare och 
leds av Risk- och analyschefen, som rappor-
terar till VD och ingår i verkställande led-
ningen. Avdelningen ansvarar, utöver vad 
som nämns ovan, även för att följa upp att 
riskrapporteringen är korrekt enligt gällande 
externa och interna regler; att regelbundet 
utföra stresstester; att Kommuninvests 
affärsmodeller är ändamålsenliga och säkra; 
samt att leda och samordna arbetet kring 
operativa risker. 

Kreditgruppen är beredande organ vid 
förslag till förändringar i limitutrymmen 
mot motparter och medlemmar, samt övriga 
kreditfrågor som kräver beslut av styrelsen 

eller VD. Kommuninvests ALCO grupp 
(Asset Liability Committee) ansvarar för att 
bereda frågor gällande marknadsrisk- och 
likviditetsfrågor som kräver beslut av styrel-
sen eller VD. Representanter från Risk & 
Analys är sekreterare i grupperna ovan. 
Illustrationen på sidan 24 belyser riskhante-
ringen i relation till Kommuninvests kredit-
risker vid utlåning.

KAPItALHANtERINg
Kommuninvests kapitalplanering syftar till 
att verksamheten ska vara fullgott kapi-
taliserad för att möta såväl riskerna i verk-
samheten som kommande regelkrav. I för-
hållande till riskerna i verksamheten är 
Kommun invest väl kapitaliserat.

Kapitalplaneringens främsta prioritet är 
att säkerställa att Kommuninvest klarar det 
nya krav på bruttosoliditet som planeras 
införas inom EU från 2018.

Kapitalplan och intern kapitalutvärdering 
(IKU)
I Kommuninvest utarbetas årligen i samband 
med budgetarbetet eller vid behov en kapital-
plan. I planen beräknas hur kapitalet är tänkt 
att utvecklas för de kommande tre åren. 
Planen baseras på antaganden om bland 
annat marginal i utlåningsverksam heten, 
marginal i förvaltningen av likviditets-
reserven, kostnadsutveckling samt prognoser 
för utlåningen och andra balansposter.

Kapitalplanen är en viktig byggsten vid 
upprättandet av den interna kapitalutvärde-
ringen för kreditmarknadsbolaget Kommun-
invest i Sverige AB och den finansiella före-
tagsgruppen, bestående av Kommuninvest 
ekonomisk förening, Kommuninvest i 
Sverige AB samt Kommuninvest Fastighets 
AB, som äger den fastighet där kreditmark-
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nadsbolaget bedriver sin verksamhet. Som 
stöd för kapitalplaneringen slår Kommun-
invests ägardirektiv fast den önskade ris k-
aptiten samt sätter tydliga mål avseende 
kapitalstrukturen.

Under Basel II pelare 2 har kreditinsti-
tuten fått ansvar för att utforma en egen 
 process för intern kapitalutvärdering (IKU). 
Innebörden är att instituten på ett samlat 
och allsidigt sätt ska kartlägga sina risker 
och bedöma sin riskhantering och mot den 
bakgrunden bedöma sitt kapitalbehov, samt 
kommunicera analyser och slutsatser till 
Finansinspektionen. Inom Kommuninvest 
har ekonomiavdelningen från och med 2013 
tagit över ansvaret för framtagandet av 
IKU:n från avdelningen Risk & Analys. Risk 
& Analys kvalitetssäkrar IKU:n bland annat 
genom att bedöma de värderingsmetoder 
som används.

Varje IKU är institutspecifik och ska 
spegla det enskilda institutets verksamhet 
och riskprofil, dess omfattning och komplex-
itet. Minst en gång årligen ska det samlade 
kapitalbehovet bedömas utifrån sina risker 
och säkerställa att kapitalbasen är tillräcklig 
till belopp och sammansättning. Kapital ut-
värderingen ska vara dokumenterad och 
 tydliggjord i hela institutet. 

En betydande del av Kommuninvests 
 riskinriktade kapitalplanering utgörs av 
stresstester, som belyser hur det riskrelate-
rade kapitalbehovet påverkas av ogynnsam 
omvärldsutveckling i olika dimensioner. 

Kommuninvests kapitalutvärdering visar 
att Kommuninvest möter de flesta krav 
enligt såväl nuvarande som kommande 
 regelverk (främst CRR/CRD IV1 och 
EMIR2). Osäkerhet råder kring införandet 

av ett brutto soliditetskrav i EU från 2018,  
se nedan.

1)  Capital Requirements Regulation/Capital Requirements Directive IV, 
dvs. Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 
om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag samt 
Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) nr 2013/36/EU om 
behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av 
 kreditinstitut och värdepappersföretag.

2)  EMIR, European Markets Infrastructure Regulation. Europa-
parlamentets och Rådets förordning (EU) nr 648/2012 om  
OTC-derivat, centrala mot parter och transaktionsregister.

Kapitaltäckning 
I förhållande till riskerna i verksamheten har 
Kommuninvest en god kapitalsituation. Den 
31 december 2013 uppgick kärnprimärkapi-
talet till 1 674,2 (880,3) mnkr, vilket innebar 
en kärnprimärkapitalrelation på 37,6 (15,5) 
procent. Även primärkapitalet var 1 674,2  
(880,3) mnkr, och primärkapitalrelationen 
37,6 (15,5) procent. Den totala kapitalbasen 
var 2 511,3 (1 320,4) mnkr vilket gav en total 
kapitaltäckningsgrad om 56,4 (23,1) procent 
(utan hänsyn till övergångsregler från Basel I 
till Basel II), att jämföra med lagstiftningens 
krav om 8,0 procent. Kapital täck nings kvoten 
var 7,05 (2,89), att jämföra med myndighets-
kravet om 1,0. Övergångsregler innebär 
ingen väsentlig påverkan på Kommun invests 
kapitaltäckningsgrad och övriga kapital-
relationer.

Kommande regelkrav – bruttosoliditet
Från och med 1 januari 2018 införs inom EU 
det nya kapitalkravsmåttet bruttosoliditets-
grad (leverage ratio), förutsatt att Europeiska 
unionens råd (EU-rådet) och Europa parla-
mentet enas om detta efter att ha tagit del av 
en  rapport som ska avges av EU- kommis s io-
nen senast 31 december 2016. Rapportering 
av bruttosoliditetsgrad till berörda myndig-
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heter ska ske från och med 2014, inför infö-
rande av kravet den 1 januari 2018.

Leverage ratio är ett icke riskvägt mått 
som uttrycker relationen mellan ett kredit-
instituts primärkapital och de totala expone-
ringarna i tillgångar och åtaganden. Nivå-
erna är ännu ej fastställda men kan enligt 
besked från EU-rådet komma att differentie-
ras beroende på kreditinstitutens affärs-
modell. 

Kommuninvests ägardirektiv föreskriver 
en långsiktig kapitaluppbyggnad för att 
möta de förväntade framtida kraven. I till-
lägg till en pågående kapitaluppbyggnad via 
resultatet genomfördes 2010 en emission av 
förlagslån om 1 mdkr till medlemmarna i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 
Emissionen övertecknades och samtliga 
medlemmar deltog.

Kommuninvests planering utgår från att 
med den pågående kapitaluppbyggnaden 
kunna nå en bruttosoliditetsgrad om 1,5 
procent. Fastställs ett högre bruttosoliditets-
krav än så krävs alternativa kapitaltillskott.

Arbete pågår för att möjliggöra flera alter-
nativ till kapitaltillskott. Avsikten är att vid 
årsstämmorna i Kommun  invest ekonomisk 
förening 2014 och 2015 behandla dels ett 
förslag till reformerat system för medlemsin-
satser dels justeringar i stadgarna för att 
möjliggöra fler alternativa kapitaliserings-
former.

Bruttosoliditetsgrad 2013
Bruttosoliditetsgraden definieras som rela-
tionen mellan primärkapitalet och de totala 
exponeringarna i tillgångar och åtaganden. 

Vad gäller utlåningsportföljen och 
likviditets reserven är exponeringen det bok-
förda värdet. För derivattillgångar beräknas 
 ex  poneringen genom att summera expone-
ringarna i enskilda nettningsavtal med 
derivat motparter. Till denna exponering 
läggs den möjliga framtida exponeringen 
beräknad enligt en schablon (marknads-
värderings  metoden) som är fastställd i CRR, 
EU:s kapitalkravsförordning. 

Även åtaganden utanför balansräkningen 
åsätts ett exponeringsbelopp. Exponerings-
beloppet beräknas utifrån sannolikheten för 
att åtagandet kommer att tas i anspråk. För 
Kommuninvest berör detta utställda låne-
löften.

Per 31 december 2013 uppgick Bolagets 
bruttosoliditetsgrad till 0,97 (0,68) procent. 

I beräkningen har det förlagslån om 1 mil-
jard kronor som Bolaget år 2010 emitterade 
till Föreningen inkluderats som primärkapi-
tal. Villkoren för lånet är dock sådana att det 
enligt kommande regelverk ej får medräknas 
som primärt kapital. Bruttosoliditetsgraden 
exklusive förlagslånet uppgick till 0,6 (0,3) 
procent. Kommuninvests avsikt är att i god 
tid före utgången av 2017 ha ersatt det 
befintliga förlagslånet med ett nytt förlags-
lån eller med annan kapitalform som kan 
medräknas som primärt kapital.
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Styrning och kontroll
Kommuninvest ekonomisk förening

Kommuninvest ekonomisk förening är 
moderförening i Kommuninvestkoncernen. 
Kommuninvest ekonomisk förening ägs av 
ett stort antal svenska kommuner och lands
ting med syfte att effektivisera deras finans
verksamhet. Kommuninvest ekonomisk 
 förening utgör tillsammans med Kommun
invest i Sverige AB (publ) samt Kommun
invest Fastighets AB en finansiell företags
grupp. God styrning och kontroll är av 
central betydelse för Kommuninvest
koncernen, eftersom den är offentligt ägd 
och har ett ansvarsfullt uppdrag. Bolags
styrningsrapporten för Kommuninvest i 
Sverige AB återfinns i dess årsredovisning.

Kommuninvest-koncernen
Kommuninvest ekonomisk förening 
(”Föreningen”, org.nr. 716453-2074) äger 
100 procent av aktierna i Kommuninvest i 
Sverige AB (”Bolaget”, org.nr. 556281-4409). 
Bolaget äger 100 procent av aktierna i 
Kommuninvest Fastighets AB (org.nr. 
556464-5629) samt 50 procent av aktierna i 
Administrative Solutions NLGFA AB (org.
nr. 556581-0669).

Andelskapitalet i Föreningen uppgick per 
2013-12-31 till 1 356,3 (615,6) mnkr. Varje 
ny medlem i Föreningen tillskjuter ett andels-
kapital till Föreningen baserat på invånaran-
tal. Per 2013-12-31 hade Föreningen 278 
(274) medlemmar.

Chef  
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Internrevisor  
bolag

Externrevisor

Verkställande direktör
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Medlemmar/ägare i Kommuninvest ekonomisk förening
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Principer för styrning
Kommuninvest-koncernen (”Koncernen”) ägs 
av svenska kommuner och landsting. För-
eningen är en medlemssamverkan med främ-
sta syfte att ge medlemmarna och deras majo-
ritetsägda företag tillgång till kostnads effektiv 
och stabil lånefinansiering. All affärsverk-
samhet hanteras i Bolaget medan Föreningen 
hanterar ägar- och medlems frågor.

Föreningen ska enligt stadgarna inte dri-
vas med vinstsyfte. När behov av konsolide-
ring är tillgodosett ska allt överskott tillfalla 
medlemmarna. Medlemmarna bestämmer 
själva om verksamhetens inriktning, och 
ingen medlem har ensam ett bestämmande 
inflytande. På årsstämman har varje medlem 
en röst.

Nedan presenteras några av de principer 
som påverkar den interna bolagsstyrningen. 
Utöver dessa har styrelsen för Bolaget fastställt 
principer, förhållningssätt, limiter och måltal i 
en rad styrdokument och instruktioner.

Medlemssamråd
För att stimulera till ägarinflytande och dia-
log genomförs årliga medlemssamråd, där 
representanter för föreningsstyrelsen diskute-
rar aktuella frågor med medlemmarnas före-
trädare i mindre forum. Medlems sam råden 
är viktiga forum för att förbereda besluts-
ärenden inför årsstämman. Inför års tämman 
2013 avhölls medlemssamråden på 19 (21) 
platser runtom i Sverige, med cirka 330 (340) 
deltagande politiker och tjänstemän.

ägardirektiv
Föreningens styrelse utarbetar direktiv för 
Bolaget, som fastställs årligen på ordinarie 
föreningsstämma. I ägardirektiven formule-
ras ramarna för den verksamhet som 
Föreningen uppdrar åt styrelsen för Bolaget 
att utöva. Ägardirektiven inkluderar fram-
förallt riktlinjer för risknivåer, ersättnings-
principer, principer för resor och representa-
tion samt eventuella särskilda uppdrag som 
Föreningen ger Bolaget. Ägardirektiven fast-
ställs även av årsstämman i Bolaget.

Mål för verksamheten
Kommuninvest-koncernens övergripande 
mål är att skapa största möjliga nytta för 
Föreningens medlemmar. Det ska nås bland 
annat genom att Bolaget har en hög andel 
nöjda kunder, att Bolaget står för en stor 
andel av medlemmarnas lånefinansiering, att 
Bolaget har hög kostnadseffektivitet samt att 
ha en finansiell styrka som stödjer verksam-
hetens långsiktiga inriktning.

Ersättningsprinciper
Styrelsen för Bolaget fastställer de ersätt-
ningsprinciper som gäller inom Koncernen,  
i enlighet med ägardirektiven. Föreningen 
har inga anställda som uppbär lön. Ersätt-
ning arna ska skapa förutsättningar för att 
attrahera, behålla och motivera medarbe-
tarna för att verksamheten ska kunna bedri-
vas på bästa möjliga sätt. Grundprincipen är 
att ersättningar och andra anställningsvill-
kor ska vara marknadsmässiga utan att vara 
löneledande och enbart bestå av fast lön. 
Inga rörliga ersättningar utgår. Löne-
sättningen bestäms med hänsyn till arbets-
uppgiften och dess svårighetsgrad, ansvar 
och krav på utbildning samt medarbetarens 
sätt att uppfylla kraven som ställs och bidra 
till förbättringar i verksamheten.

Årsstämma
Årsstämman i Föreningen är det högsta 
beslutande organet inom Koncernen. 
Årsstämman i Bolaget avhålls i direkt 
anslutning till Föreningens årsstämma.

Årsstämman 2013 ägde rum den 18 april 
2013 i Stockholm. Vid stämman var 138 (145) 
kommuner och landsting representerade, 
motsvarande 50 (54) procent av medlem-
marna. Vid årsstämman har varje medlem  
en röst. Några av de beslut som fattades var:
•		Att	anta	en	ny	vision	och	verksamhetsidé	

för Föreningen och dess företag. 
•	Årsinsatsskyldighet	för	2013.
•		Fastställande	av	ägardirektiv	för	

Kommuninvest i Sverige AB, inklusive rikt-
linjer för ersättning till VD, vice VD och 
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övriga medlemmar i verkställande led-
ningen i Kommuninvest i Sverige AB.

•		Arbetsordning	för	valberedningarnas	
arbete. 

•		Arbetsordning	för	lekmannarevisorernas	
arbete.

Valberedning
Det finns två valberedningar inom 
Koncernen, dels en valberedning för 
Föreningen, dels en valberedning för 
Föreningens företag. Valberedningarna har 
det yttersta ansvaret för att beslut om till-
sättning bereds i en strukturerad och trans-
parent process, som ger medlemmarna möj-
lighet att ge sin syn på och lämna förslag i 
tillsättandefrågor och andra därtill hörande 
frågor samt att därigenom skapa goda förut-
sättningar för väl underbyggda beslut.

Valberedningen för Föreningen utses vid 
årsstämman, på basis av förslag lämnat av 
Föreningens styrelse. Valberedningen för 
Föreningens företag ska representera 
Föreningens styrelse och styrelsen utser 
inom sig valberedningens ledamöter. 
Föreningens styrelse har beslutat att dess 
arbetsutskott ska utgöra valberedning.

Styrelsearbetet
Styrelsearbetet bedrivs dels i styrelsen för 
Föreningen dels i styrelsen för Bolaget. 
Huvudprincipen är att Föreningens styrelse 
hanterar medlems- och ägarfrågor och 
Bolagets styrelse hanterar frågor som rör 
affärsverksamheten.

Det innebär att frågor rörande nya med-
lemmar, utträde, eventuell uteslutning, bor-
gensfrågor m.m. hanteras av Föreningens 
styrelse. Bolagets styrelse hanterar finansie-
ringsfrågor, kreditfrågor (exempelvis limiter, 
analyser) samt andra verksamhetsfrågor. 
Kopplingen mellan de båda styrelserna är 
dock stark, eftersom vissa frågor angår både 
Förenings-och Bolagsstyrelsen. Föreningens 
styrelse, som representerar ägarna, har dock 
ingen direkt bestämmanderätt över Bolagets 

styrelse. Föreningens styrning av Bolagets 
styrelse sker enbart genom stämmobeslut 
eller stämmobeslutat ägardirektiv.

Föreningsstyrelsens arbetsutskott
Inom Föreningens styrelse utses årligen ett 
arbetsutskott, bestående av styrelsens ordfö-
rande och vice ordförande samt ytterligare 
minst en styrelseledamot. Arbetsutskottet 
ska på styrelsens uppdrag bland annat svara 
för beredningen av styrelsens arbete och årli-
gen utvärdera VD:s arbetsinsatser. Arbets-
utskottet utgör även valberedning för För en-
ingens företag enligt arbetsordning fastställd 
av stämman. Arbetsutskottet har vidare i 
uppdrag att träffa Föreningens och dotter-
företagens externa revisorer och lekmanna-
revisorer för att informera sig om revisionens 
inriktning och omfattning samt synen på 
Föreningens och Koncernens risker. Resul-
tatet av arbetsutskottets arbete ska löpande 
rapporteras vid styrelsens sammanträden.

Valberedning för Kommuninvest ekonomisk förening 2013/2014
Arne Lernhag (M), kommunstyrelsens ordförande Öckerö kommun, 
ordförande
Anders Ceder (S), ledamot av kommunstyrelsen i Lindesbergs 
 kommun, vice ordförande
Anders Berglöv (S), kommunstyrelsens ordförande i Flens kommun
Kenneth Carlsson (FP), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i 
Färgelanda kommun
Elisabet Lassen (S), kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå kommun
Martina Mossberg (M), Haninge kommun
Kerstin Sjöström (C), ledamot av kommunstyrelsen i Nordmalings 
 kommun

Valberedning för föreningens företag 2013/2014
Ann-Charlotte Stenkil (M), Varbergs kommun, ordförande
Alf Egnerfors (S), Eskilstuna kommun, vice ordförande
Ewa-May Karlsson (C), Vindelns kommun 
Margreth Johnsson (S), Trollhättans kommun

Mer information om valberedningen, inklusive den fullständiga  arbetsordningen,  
finns på www.kommuninvest.se
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VD
Den verkställande direktören ansvarar för 
Föreningens löpande förvaltning i enlighet 
med styrelsens riktlinjer och anvisningar.  
Då Föreningens medlemmar är demokratiskt 
styrda organisationer och Föreningens verk-
samhet är av samhällsnyttig art, ska verk-
ställande direktörens ansvar för den löpande 
förvaltningen vara begränsad till sådana 
löpande administrativa ärenden som inte är 
av principiell betydelse eller på annat sätt 
särskild betydelse för Föreningen. Om det i 
ett enskilt ärende är oklart om beslutande-
rätten ska tillkomma styrelsen eller den verk-
ställande direktören, ska verkställande 
direktören låta styrelsen pröva frågan eller 
om styrelsens ställningstagande inte kan 
inväntas, samråda med styrelsens ord-
förande.

Enligt Lag (1987:667) om ekonomiska 
föreningar (6:e kap., 6 §), ges verkställande 
direktören rätt att i vissa fall vidta åtgärder 
utan styrelsens bemyndigande. Av skäl som 
angivits ovan ska verkställande direktören i 
sådana fall iaktta mycket stor restriktivitet 
och alltid söka samråd med styrelsens ord-
förande.

Ledningsprövning
I enlighet med regelverket för finansiella 
företag som står under Finansinspektionens 
kontroll, ledningsprövas styrelsens ledamö-
ter i Kommuninvest ekonomisk förening 
samt verkställande direktören.

Styrelsepresentation
Styrelsen för Kommuninvest ekonomisk för-
ening har, från och med årsstämman 18 april 
2013, bestått av Ann-Charlotte Stenkil (ord-
förande), Alf Egnerfors, (vice ordförande), 
Carina Blank, Åsa Herbst, Margreth 
Johnsson, Elver Jonsson, Ewa-May 
Karlsson, Niklas Karlsson, Örjan Mossberg, 
Robert Mörk, Magnus Oscarsson, Jonas 
Ransgård, Roland Åkesson, Bert Öhlund 
samt Lotta Öhlund. Ledamöterna presente-
ras på sid 38.

Analys- och finanskommittén Förenings-
styrelsen utser en Analys- och finanskom-
mitté. Kommittén ansvarar för uppföljning 
av medlemskommunernas ekonomiska sta-
tus samt utvecklingen i kommunsektorn i sin 
helhet. Den har dessutom till uppgift att på 
uppdrag av Föreningens styrelse bereda nya 
medlemsansökningar. Kommittén består 
enbart av tjänstemän, eftersom uppgifterna 
kräver djup ekonomisk specialkompetens.

Enligt kommitténs instruktion ska sam-
mansättningen spegla olika delar av landet. 
Medlemmarna ska ha erfarenhet från olika 
kommuntyper samt kunskaper om verksam-
heter i bolagsform.

Ersättningar
Arvode till föreningsstyrelsens ordförande 
Ann-Charlotte Stenkil, inom ramen för av 
årsstämman fastställda styrelsearvoden, 
uppgick till 205 (202) tkr under 2013. 
Arvode till Alf Egnerfors, styrelsens vice 
ordförande, uppgick till totalt 134 (138) tkr. 
Till övriga ledamöter, inklusive suppleanter, 
har utgått ersättning enligt beslut på års-
stämman med 689 (710) tkr för 2013. Det 
totala arvodet till föreningsstyrelsens leda-
möter, valda av årsstämman, beslutas av års-
stämman och uppgick för år 2013 till 1 028 
(1 050) tkr.

Analys- och finanskommittén i Kommuninvest ekonomisk förening
Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör i Landstinget i Västmanland, 
 ordförande;
Camilla Broo, Finanschef, Södertälje kommun;
Åsa Byman-Falck, kommundirektör i Norrköpings kommun; 
Gunnar Eikeland, VD, Luleå kommunföretag;
Lilian Eriksson, Kommundirektör, Ängelholms kommun;
Maria Johansson, ekonomichef i Upplands-Bro kommun;
Gunilla Josefsson, ekonomichef i Kungsbacka kommun;
Stefan Sorpola, ekonomichef i Halmstad kommun;
Carina Åresved-Gustavsson, ekonomichef, Nybro kommun; 
Thomas Åkelius, Kommuninvest i Sverige AB, kommitténs sekreterare.
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Styrelsen för Kommuninvest  
ekonomisk förening

ANN-CHARLOttE 
StENKIL
Ledamot av kommun-
styrelsen, Varberg

ALF EgNERFORS
Kommunfullmäktiges 
 ord förande, Eskilstuna

CARINA BLANK
Kommunstyrelsens 
 ordförande, Gävle

ÅSA HERBSt
Kommunstyrelsens 
 ordförande, Ängelholm

MARgREtH JOHNSSON
Ledamot av kommun-
styrelsen, Trollhättan

Ordförande Vice ordförande Ledamöter

ELVER JONSSON
Ledamot av kommun-
fullmäktige, Alingsås

EwA-MAy KARLSSON
Kommunstyrelsens 
 ordförande, Vindeln

NIKLAS KARLSSON
Kommunstyrelsens 2:e vice-
ordförande, Landskrona

ÖRJAN MOSSBERg
Ledamot av kommun-
fullmäktige, Växjö

ROBERt MÖRK
Ledamot i landstingsfull-
mäktige i Örebro län, 
Degerfors

MAgNUS OSCARSSON
Kommunstyrelsens 
 ordförande, Ödeshög

JONAS RANSgÅRD
Kommunstyrelsens vice 
ordförande, Göteborg

ROLAND ÅKESSON
Kommunstyrelsens 
 ordförande, Mönsterås

BERt ÖHLUND
Kommunstyrelsens 
 ordförande, Skellefteå

LOttA ÖHLUND
Ledamot av kommun-
styrelsen, Hallsberg
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Revisorer
Årsstämman för Kommuninvest ekonomisk förening 
väljer externrevisor och lekmannarevisorer. Kommun-
invest skall enligt stadgarna ha en revisor. Revisorn 
utses av årsstämman på förslag från föreningens lek-
mannarevisorer, för tiden intill slutet av den ordinarie 
stämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret 
efter revisorsvalet. Årsstämman har också rätt att utse 
en revisors suppleant.

Extern revisor
På 2012 års årsstämma i 
Kommuninvest utsågs, för perio-
den intill slutet av årsstämman 
2016, Ernst & Young AB till revi-
sionsbolag. Ernst & Young AB har 
som huvudansvarig revisor valt 
auktoriserade revisorn Peter 
Strandh, 2007. Bland Peter 
Strandhs övriga revisionsuppdrag 
kan nämnas Första, Andra, 
Tredje, Fjärde och Sjunde 
AP-fonden, If Skade för säkring, Nordnet, LRF, Sala 
Sparbank och Nobelstiftelsen.

Lekmannarevisorer
Lekmannarevisorerna träffar regelbundet den 
externe revisorn, styrelseordföranden, verkställande 
direktören och andra representanter för bolaget. Vid 
behov kan lekmannarevisorerna initiera extra 
granskningsinsatser utöver den normala lagstadgade 
revisionen. Lekmannarevisorerna utgör även valbe-
redning för att framlägga förslag till val av revisorer 
samt ersättning till dessa.

På 2012 års föreningsstämma för Kommuninvest 
ekonomisk förening utsågs följande lekmannareviso-
rer för bolaget intill slutet av årsstämman 2016:

Anita Bohman (S), f.d. vice ordförande för kommun-
styrelsen i Västerviks kommun (omval)

Niklas Sjöberg (M), kommunstyrelsens ordförande, 
Skurups kommun (nyval).

Samma revisionsbolag som är utsedd externrevisor för Kommuninvest 
ekonomisk förening är även utsedd externrevisor för Kommuninvest i 
Sverige AB. Samma personer som är utsedda lekmannarevisorer för 
Kommuninvest ekonomisk förening är även utsedda lekmannarevisorer 
för Kommuninvest i Sverige AB. Syftet är att erhålla en mer effektiv 
 revision för Kommuninvest-koncernen. 

Ersättningar – Styrelsen i Kommuninvest ekonomisk förening
Namn Ersättning 2013, kr Ersättning 2012, kr

Nuvarande styrelse
Ann-Charlotte Stenkil 205 000 201 500
Alf Egnerfors 134 000 137 500
Carina Blank 16 500 30 500
Åsa Herbst 20 000 20 000
Margreth Johnsson 83 750 78 500
Elver Jonsson 27 000 37 500
Ewa-May Karlsson 80 250 69 750
Niklas Karlsson 23 500 23 500
Örjan Mossberg 30 500 30 500
Robert Mörk 27 000 30 500
Magnus Oscarsson 20 000 23 500
Jonas Ransgård 17 000 –
Roland Åkesson 30 500 27 000
Bert Öhlund 27 000 23 500
Lotta Öhlund 30 500 27 000
Ledamöter som avgått
Per Mosseby 13 500 23 500

Peter Strandh,  auktoriserad 
revisor Ernst & Young

39KOM MU N I N V EST EKONOMISK FÖR E N I NG, ORG.N R . 716453-2074 å rsr edov isn i ng 2013

Styrning och kontroll



Allmänt om verksamheten
Kommuninvest bildades 1986 som ett regio-
nalt projekt för interkommunalt samarbete  
i Örebro Län, via bolaget Kommuninvest i 
Örebro Län AB. Från och med 1993 blev det 
möjligt för alla kommuner och landsting i 
landet att söka medlemskap i Kommuninvest 
ekonomisk förening (Föreningen). Före n-
ingen äger kreditmarknadsbolaget Kommun-
invest i Sverige AB (Bolaget), i  vilket all 
affärsverksamhet bedrivs.

Samarbetet bygger på frivillighet och 
affärsmässighet. Det primära syftet med 
verksamheten är att uppnå långfristigt goda 
villkor för medlemmarnas finansiering. 
Verksamheten omfattar främst lån för inves-
teringsfinansiering. Kommuninvest verkar 
också som medlemsorganisation för att 
påverka de allmänna förutsättningarna för 
sektorns finansiering. 

Endast medlemmar i ägarföreningen, 
samt av medlemmarna kontrollerade bolag, 
stiftelser och förbund, har rätt att utnyttja 
Kommuninvests tjänster. Kredit till sådana 
bolag, stiftelser eller förbund förutsätter att 
deras ändamål ligger inom ramen för den 
kommunala kompetensen och att medlem-
men tecknat borgen för kredittagarens för-
pliktelser. Det finansiella samarbetet ska 
bedrivas med minsta möjliga risktagande för 
Föreningen, Bolaget och dess medlemmar.

Finanssamarbetets organisation
Svenska kommuner och landsting kan efter 
prövning bli medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening. Kommuninvest-
koncernen utgörs huvudsakligen av För en-
ingen och Bolaget. Bolaget äger sedan 
1 januari 2012 även Kommuninvest Fastig-
hets AB, som förvärvades från Föreningen 
för 32 mnkr. Kommuninvest Fastighets AB 
äger den fastighet där Bolaget bedriver sin 
verksamhet. 

Solidarisk borgen 
Medlemmarna i Föreningen tecknar en 
 obegränsad solidarisk proprieborgen för 
Bolagets samtliga förpliktelser. I tillägg till 
denna förbindelse har borgensmännen teck-
nat ett avtal som fördelar eventuella krav, 
baserade på borgensförbindelsen, i relation 
till respektive kommuns skuld till Bolaget. 
Medlemmarna har också tecknat ett garan-
tiavtal, som reglerar medlemmarnas ansvar 
för de motpartsexponeringar som uppstår 
som en följd av Bolagets användning av deri-
vatkontrakt.

Verksamhet byggd på medlemmarnas behov
Omfattningen av Bolagets verksamhet 
avgörs främst av antalet medlemmar i 
Föreningen och de enskilda medlemmarnas 
finansiella behov. Vid slutet av 2013 var 93 
(92) procent av Sveriges kommuner och 40 
(40) procent av landstingen medlemmar, en 
ökning med fyra (sju) medlemmar under 
verksamhetsåret. Erfarenhetsmässigt inne-
bär ett ökat medlemsantal att nettoutlå-
ningen ökar. Det sker med viss eftersläpning 
i takt med att nya medlemmars befintliga lån 
omsätts och nya lån efterfrågas. 

Andelskapital
Föreningens styrelse fastställer årligen hur 
stor insats nya medlemmar ska erlägga. 
Insatsens storlek är relaterad till kommunens 
eller landstingets invånarantal. Det totala 
andelskapitalet i Föreningen uppgick vid 
utgången av 2013 till 1 356,3 (615,6) mnkr. 
Därutöver kan andelskapitalet ökas genom 
stämmobeslut om insatsemission eller genom 
beslut om nya årliga insatser. Se beskrivning 
på sidorna 14–15.

Medlemsstatus
Antalet medlemmar i Kommuninvest ekono-
misk förening uppgick vid årets slut till 278 
(274). Ingen uppsägning av medlemskapet 

Förvaltningsberättelse  
– Moderföreningen
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har skett under 2013 och ingen återbetalning 
av insatskapital till följd av uppsägning kom-
mer att ske under kommande räkenskapsår.

Återbäring och insatsränta på medlemsinsatser
Genom beslut på Föreningens årsstämma 
använder sig Föreningen från och med 
räkenskapsåret 2011 av överskottsutdel-
ningsformen återbäring och insatsränta för 
att synliggöra resultatet i Bolaget hos 
Föreningens medlemmar/ägare. Se beskriv-
ning på sidorna 14–15.

Ekonomiskt utfall
Föreningen redovisar för 2013 ett resultat 
före skatt om 733,3 (746,5) mnkr. Resultatet 
är främst hänförligt ett koncernbidrag från 
Kommuninvest i Sverige AB om 741,1 (717,7) 
mnkr. Resultat efter skatt uppgick till 733,3 
(819,1) mnkr. Föreningen redovisade för 
räkenskapsåret 2012 en skatteintäkt om 
72,6 mnkr. Skälet är att det vid avlämnandet 
av årsredovisningen 2011 ej var klarlagt om 
överskottsutdelningen om 276 mnkr var 
avdragsgill eller ej. Vid deklarationstillfället 
hade det dock fastställts att överskottsutdel-
ningen var avdragsgill, varför Föreningen 
gjorde avdrag för detta i deklarationen. 
Detta innebar att den skatt på 2012 års över-
skottsutdelning som avsattes i bokslutet 
2011, 72,6 mnkr, redovisades som en skatte-
intäkt för räkenskapsåret 2012.

Skatt på 2013 års resultat uppgår till 
0,0 mnkr. Föreningen föreslår överskotts-
utdelning på 696,5 mnkr. Se not 9 avseende 
skatte beräkning.

Föreningen har en uppskjuten skatte-
fordran om 14,0 mnkr, p.g.a skattemässiga 
underskott, vilka Föreningen ej har redovisat 
som en skattemässig fordran.

Personal
Föreningen har inte haft några anställda 
under 2013 varför inga löner har utgått.

Vinstdisposition
Styrelsen för Kommuninvest ekonomisk för-
ening föreslår att:

Till föreningsstämmans förfogande stå-
ende vinstmedel 733 392 681 kr disponeras 
på följande sätt:

Till medlemmarna utdelas 5 procent 
insatsränta på insatskapitalet 52 750 151 kr
Till medlemmarna utdelas återbäring  
i proportion till respektive medlems 
andel av den totala affärsvolymen 
under 2013 643 749 849 kr
Till reservfond avsättes 36 663 809 kr
Balanseras i ny räkning 228 872 kr
Summa disponerat 733 392 681 kr

Att berättigade till insatsränta och återbä-
ring är de kommuner och landsting som bli-
vit medlemmar i föreningen senast 31 
december 2013.

Att utbetalning av ränta på insatskapital och 
återbäring skall ske senast en månad efter 
beslut på föreningens årsstämma 2014.

Att med affärsvolym avses på respektive 
medlem för 2013 belöpande kostnadsränta 
på lån från Kommuninvest i Sverige AB.  
I medlems affärsvolym inräknas också rän-
tor till medlems bolag m.m. på sätt som 
anges i stadgarna §13.

41KOM MU N I N V EST EKONOMISK FÖR E N I NG, ORG.N R . 716453-2074 å rsr edov isn i ng 2013

Förvaltningsberättelse – Moderföreningen



42 KOM MU N I N V EST ekonomisk för e n i ng, ORG. N R . 716453-2074 å rsr edov isn i ng 2013



Finansiella rapporter
Resultaträkning och Rapport över totalresultat – koncernen 44
Balansräkning – koncernen 45
Eget kapital – koncernen 46
Kassaflödesanalys – koncernen 47
Resultaträkning och Rapport över totalresultat – moderföreningen 48
Balansräkning – moderföreningen 49
Eget kapital – moderföreningen 50
Kassaflödesanalys – moderföreningen 51

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper 52
Not 2 Finansiella risker 56
Not 3 Räntenetto 61
Not 4 Provisionskostnader 61
Not 5  Nettoresultat av finansiella transaktioner 61
Not 6 Övriga rörelseintäkter 61
Not 7  Allmänna administrationskostnader 62
Not 8 Övriga rörelsekostnader 64
Not 9 Skatter 64
Not 10  Belåningsbara statsskuldförbindelser 65
Not 11 Utlåning till kreditinstitut 65
Not 12 Utlåning 65
Not 13  Obligationer och andra räntebärande värdepapper 65
Not 14 Aktier och andelar 66
Not 15  Aktier och andelar i intresseföretag 66
Not 16  Aktier och andelar i dotterföretag 66
Not 17 Fordran hos dotterbolag 66
Not 18 Materiella tillgångar 66
Not 19 Övriga tillgångar 67
Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 67
Not 21 Övriga skulder 67
Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 67
Not 23 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 67
Not 24 Efterställda skulder 67
Not 25 Eget kapital i Kommuninvest ekonomisk förening 67
Not 26 Eget kapital i koncernen 68
Not 27 Ställda säkerheter 68
Not 28 Åtaganden 68
Not 29 Närstående 69
Not 30 Händelser efter balansdagen 69
Not 31 Finansiella tillgångar och skulder – koncernen 70
Not 32 Information om finansiella tillgångar och  

skulder som är föremål för kvittning – koncernen 74
Not 33 Kapitaltäckning – koncernen 75

Fem år i sammandrag – koncernen 76
Underskrifter 78
Revisionsberättelse 79
Granskningsrapport 80
Våra medlemmar 81

43KOM MU N I N V EST ekonomisk för e n i ng, ORG. N R . 716453-2074 å rsr edov isn i ng 2013



Resultaträkning – koncernen
1 januari–31 december

mnkr Not 2013 2012

Ränteintäkter 4 571,1 6 046,8
Räntekostnader –3 602,2 –5 275,3
RäNtENEttO 3 968,9 771,5
Provisionskostnader 4 –5,6 –8,5
Nettoresultat av finansiella transaktioner 5 38,7 –267,1
Övriga rörelseintäkter 6 1,9 6,4
SUMMA RÖRELSEINtäKtER 1 003,9 502,3

Allmänna administrationskostnader 7 –247,1 –250,8
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 18 –3,8 –4,2
Övriga rörelsekostnader 8 –3,4 –5,0
SUMMA KOStNADER –254,3 –260,0

RÖRELSERESULtAt 749,6 242,3
Skatter 9 –3,8 182,5
ÅREtS RESULtAt 745,8 424,8

Rapport över totalresultat  
– koncernen
1 januari–31 december

mnkr Not 2013 2012

ÅREtS RESULtAt 745,8 424,8

Övrigt totalresultat
Finansiella tillgångar som kan säljas –8,3 125,4
Finansiella tillgångar som kan säljas, överfört till årets resultat 1,0 24,4
Låne- och kundfordringar – –1,2
Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 9 1,6 –37,9
ÅREtS ÖVRIgt tOtALRESULtAt –5,7 110,7
ÅREtS tOtALRESULtAt 740,1 535,5

Finansiella rapporter
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Balansräkning – koncernen
Per den 31 december 

mnkr Not 2013 2012

tILLgÅNgAR
Belåningsbara statsskuldförbindelser 10 14 626,2 11 160,8
Utlåning till kreditinstitut 2 2 832,5 15 637,3
Utlåning 12 208 644,0 200 950,7
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 13 44 932,9 44 293,7
Aktier och andelar 14 2,1 1,7
Aktier i intresseföretag   15 0,5 0,5
Derivat 2 6 235,8 11 057,4
Materiella tillgångar, inventarier 18 5,4 6,7
Materiella tillgångar, byggnader och mark 18 32,1 32,8
Aktuell skattefordran 9 81,1 79,0
Övriga tillgångar 19 4,3 31,8
Uppskjuten skattefordran 9 54,6 56,8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 11,2 12,8
SUMMA tILLgÅNgAR 277 462,6 283 322,0

SKULDER, AVSättNINgAR OCH EgEt KAPItAL
Skulder till kreditinstitut 2 4 375,0 5 633,4
Emitterade värdepapper 2 256 258,7 257 257,3
Derivat 2 13 231,8 17 517,2
Aktuell skatteskuld 9 – 26,7
Övriga skulder 21 24,7 13,5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 122,2 126,2
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 23 2,5 2,1
Efterställda skulder 24 1 000,1 1 000,3
Summa skulder och avsättningar 275 015,0 281 576,7

Andelskapital 25 1 356,3 615,6
Reserver 17,4 23,1
Balanserade vinstmedel 328,1 681,8
Årets resultat 745,8 424,8
Summa eget kapital 2 447,6 1 745,3
SUMMA SKULDER, AVSättNINgAR OCH EgEt KAPItAL 277 462,6 283 322,0

Poster inom linjen
Ställda säkerheter 27 22 996,3 22 484,3
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Åtaganden
Utställda lånelöften 28 3 480,0 2 876,4

Finansiella rapporter
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Eget kapital – koncernen
Redogörelse för förändringar i eget kapital

mnkr Andelskapital Reserver
Balanserade 

vinstmedel

totalt  
eget  

kapital

Ingående eget kapital 2012-01-01 309,7 –87,6 957,9 1 180,0

Periodens totalresultat – 110,7 424,8 535,5

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta – – –276,0 –276,0

Nytt andelskapital under året
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 29,9 – – 29,9
Ny insats från medlemmarna 276,0 – – 276,0
Utgående eget kapital 2012-12-31 615,6 23,1 1 106,7 1 745,3

Ingående eget kapital 2013-01-01 615,6 23,1 1 106,7 1 745,3

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –778,5 –778,5
Avsättning reservfond 41,0 41,0

Nytt andelskapital under året
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 12,7 12,7
Ny insats från medlemmarna 728,0 728,0
Utgående eget kapital 2013-12-31 1 356,3 17,4 1 073,9 2 447,6

Reserver består av följande: 2013 2012

– Finansiella tillgångar som kan säljas 17,4 23,1

Finansiella rapporter
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Kassaflödesanalys – koncernen
1 januari – 31 december

mnkr 2013 2012

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 749,6 242,4
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet –14,0 263,8
Betald inkomstskatt –1,6 –27,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar  
av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder 734,0 478,4

Förändring av räntebärande värdepapper –11 840,9 –4 561,7
Förändring av utlåning –8 741,6 –32 299,7
Förändring av övriga tillgångar 28,2 10,0
Förändring av övriga skulder –19,1 –24,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten –19 839,4 –36 397,1

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella tillgångar –1,9 –1,5
Avyttring av materiella tillgångar 0,4 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten –1,5 –1,5

Finansieringsverksamheten
Emission av räntebärande värdepapper 126 416,0 163 834,8
Inlösen av räntebärande värdepapper –119 342,1 –113 585,4
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –778,5 –276,0
Ny insats från medlemmarna 727,9 276,0
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 12,8 29,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 036,1 50 279,3

Årets kassaflöde –12 804,8 13 880,7

Likvida medel vid periodens början 15 637,3 1 756,6

Likvida medel vid årets slut 2 832,5 15 637,3
Likvida medel består i sin helhet av utlåning till kreditinstitut vilka vid anskaffningstillfället har en löptid om högst 3 månader  
samt är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar 3,8 4,2
Kursdifferenser från förändring av finansiella anläggningstillgångar 0,0 –1,3
Vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar –0,2 –
Orealiserade marknadsvärdesförändringar –17,6 260,9
Summa –14,0 263,8

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet
Erhållen ränta 4 379,5 5 739,8
Erlagd ränta –3 481,7 –4 962,0

Finansiella rapporter
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Resultaträkning – moderföreningen
1 januari–31 december

mnkr Not 2013 2012

Rörelsens kostnader 7 –7,8 –3,6
Rörelseresultat –7,8 –3,6

Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från andelar i koncernföretag, koncernbidrag 741,1 717,7
Intäkter från försäljning av dotterbolag – 31,9
Ränteintäkter 3 0,0 0,5
Ränteintäkter Förlagslån 3 29,5 38,8
Räntekostnader Förlagslån 3 –29,5 –38,8
Summa 741,1 750,1

Resultat efter finansiella poster 733,3 746,5

Resultat före skatt 733,3 746,5

Skatt på årets resultat 9 – 72,6

ÅREtS RESULtAt 733,3 819,1

Rapport över totalresultat  
– moderföreningen
1 januari–31 december

mnkr 2013 2012

ÅREtS RESULtAt 733,3 819,1

Övrigt totalresultat 0,0 0,0
ÅREtS tOtALRESULtAt 733,3 819,1

Finansiella rapporter
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Balansräkning – moderföreningen
Per den 31 december 

mnkr Not 2013 2012

tILLgÅNgAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Förlagslån till dotterbolag 24 1 000,0 1 000,3
Aktier i dotterbolag 16 1 389,9 621,9
Summa anläggningstillgångar 2 389,9 1 622,2

Omsättningstillgångar
Fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,5 –
Övriga fordringar dotterbolag 17 741,3 805,3
Summa omsättningstillgångar 741,8 805,3

Kassa och bank 11 0,3 8,8
SUMMA tILLgÅNgAR 3 132,0 2 436,3

SKULDER OCH EgEt KAPItAL
Eget kapital
Andelskapital 1 356,3 615,6
Reservfond 41,5 0,5
Balanserad vinst 0,1 0,5
Årets resultat 733,3 819,1
Summa eget kapital 2 131,2 1 435,7

Skulder
Långfristiga skulder
Efterställda skulder 24 1 000,1 1 000,3
Summa långfristiga skulder 1 000,1 1 000,3

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 21 0,3 0,0
Skatteskulder 21 – –
Övriga kortfristiga skulder 21 0,2 0,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 0,2 0,2
Summa kortfristiga skulder 0,7 0,3

SUMMA SKULDER OCH EgEt KAPItAL 3 132,0 2 436,3

Ställda panter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Finansiella rapporter
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Eget kapital – moderföreningen
Redogörelse för förändringar i eget kapital

mnkr
Andels– 
kapital

Reserv– 
fond

Fritt  
eget  

kapital

totalt  
eget  

kapital

Ingående eget kapital 2012-01-01 309,7 0,5 276,5 586,7

Periodens totalresultat – – 819,1 819,1

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta – – –276,0 –276,0

Nytt andelskapital under året
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 29,9 – – 29,9
Ny insats från medlemmarna 276,0 – – 276,0
Utgående eget kapital 2012-12-31 615,6 0,5 819,6 1 435,7

Ingående eget kapital 2013-01-01 615,6 0,5 819,6 1 435,7

Periodens resultat 733,3 733,3

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –819,5 –819,5
Avsättning reservfond 41,0 41,0

Nytt andelskapital under året
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 12,7 12,7
Ny insats från medlemmarna 728,0 728,0
Utgående eget kapital 2013-12-31 1 356,3 41,5 733,4 2 131,2

Finansiella rapporter

50 KOM MU N I N V EST ekonomisk för e n i ng, ORG. N R . 716453-2074 å rsr edov isn i ng 2013



Kassaflödesanalys  
– moderföreningen
1 januari – 31 december

mnkr 2013 2012

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 733,3 746,5
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet –741,2 –717,7
Betald inkomstskatt 0,1 –27,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital –7,8 1,3

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av leverantörsskulder 0,3 –0,3
Förändring av övriga skulder 0,0 0,1
Förändring av övriga tillgångar –0,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten –8,0 1,1

Finansieringsverksamheten1

Nyemission i dotterföretag –768,0 –336,0
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –778,5 –276,0
Ny insats från medlemmarna 727,9 276,0
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 12,8 29,9
Erhållna koncernbidrag 805,3 295,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –0,5 –11,1

Årets kassaflöde –8,5 –10,0

Likvida medel vid periodens början 8,8 18,8

Likvida medel vid årets slut 0,3 8,8

Likvida medel består i sin helhet av kassa och bank

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Ej erhållna koncernbidrag –741,2 –717,7

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet
Erhållen ränta 29,6 39,3
Erlagd ränta –29,6 38,7
1)  Föreningen har valt att under finansieringsverksamheten presentera koncernbidrag, överskottsutdelning, ny insats från medlemmarna samt nyemission i dotterföretag då dessa transaktioner är nära 

sammankopplade med varandra.
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Noter
Alla belopp anges i miljoner kronor i den mån inte annat 
uttryckligen anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 
5 mars 2014. Resultat- och balansräkning blir föremål för fast-
ställelse på årsstämman den 10 april 2014.

Överensstämmelse med normgivning och lag
De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats kon-
sekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella 
rapporterna, om inte annat framgår.

Koncernen
Koncernredovisningen är upprättad enligt av EU antagna inter-
nationella redovisningsprinciper – International Financial 
Reporting Standards – IFRS. I koncernredovisningen tillämpas 
också kompletterande regler i Lag om årsredovisning i kredit-
institut samt värdepappersbolag (ÅRKL) och Finans inspek-
tionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kre-
ditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och RFR 1, 
kompletterande redovisningsregler för koncerner utgiven av 
rådet för finansiell rapportering.

Föreningen
Föreningens årsredovisning är upprättad enligt 
Årsredovisningslagen (ÅRL) och RFR 2, redovisning för juri-
diska personer utgiven av Rådet för finansiell rapportering. 
Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalan-
den följs så långt detta är möjligt, inom ramen för ÅRL och 
med de undantag som motiveras av skatteregler.

ändrade redovisningsprinciper föranledda  
av nya eller ändrade IFRS-standarder
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
Ändringen avser hur poster inom övrigt totalresultat ska pre-
senteras. Posterna skall delas upp i två kategorier; dels poster 
som kan komma att omklassificeras till resultaträkning; dels 
poster som inte kan omklassificeras till resultaträkningen. 
Kommuninvest har bara poster i övrigt totalresultat som kan 
komma att omklassificeras till resultaträkningen. Fö ränd-
ringen påverkar enbart presentationen och har ingen påverkan 
på resultat och ställning.

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar
Ändringen innebär att upplysningar skall lämnas om finan-
siella tillgångar och skulder som har kvittats i balansräkningen 
eller omfattas av olika typer av ramavtal som möjliggör kvitt-
ning. Förändringen har inneburit ökade upplysningskrav.

IFRS 13 Värdering till verkligt värde
En ny enhetlig standard för mätning av verkligt värde samt för-
bättrade upplysningskrav. Standarden ersätter den vägledning 
rörande värdering till verkligt värde som funnits i respektive 
IFRS standard. Standarden anger hur, inte när, värdering till 
verkligt värde skall ske. Standarden har inte inneburit någon 
förändring i hur Kommuninvest beräknar verkligt värde. 
Standarden har inneburit ökade upplysningskrav.

Nya och ändrade standarder från IASB  
och uttalanden från IFRIC
Av de nya standarder och tolkningar som träder i kraft efter 
2013 har nedanstående regler bedömts kunna påverka 
Kommun invests framtida årsredovisning. Kommuninvest 
 förtidstillämpar inga regler utan tillämpar reglerna när de  
är fastställda att tillämpas av EU.

IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering
Ändringen avser förtydliganden avseende reglerna för när 
kvittning av finansiella tillgångar och skulder är tillåten. 
Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 
1 januari 2014 eller senare med retroaktiv tillämpning. 
Ändringen har godkänts av EU i december 2012. Kommun-
invests bedömning är att detta inte kommer att påverka bola-
gets resultat eller ställning.

IFRS 9 Financial instruments
Standarden avses ersätta IAS 39 Finansiella instrument: 
Redovisning och värdering. IASB’s projektplan för att ersätta 
IAS 39 är uppdelad i tre delar, Klassificering och värdering, 
Nedskrivningsmodell samt Säkringsredovisning. I dagsläget 
har IASB publicerat delprojekten kring Klassificering och 
Värdering samt Säkringsredovisning. Resterande delar är fort-
farande under diskussion och revidering. IASB har under året 
beslutat att avvakta med datum för ikraftträdandet tills i prin-
cip hela projektet med IFRS 9 är färdigställt.

– Klassificering och värdering. De kategorier för finansiella 
tillgångar som finns i IAS 39 ersätts i IFRS 9 av tre kategorier, 
där värdering sker till verkligt värde genom resultaträkningen 
eller övrigt totalresultat eller upplupet anskaffningsvärde. 
Upplupet anskaffningsvärde används för instrument som inne-
has i en affärsmodell vars mål är att erhålla de kontraktuella 
kassaflödena; vilka skall utgöra betalningar av kapitalbelopp 
och ränta på kapitalbeloppet vid specificerade datum. Övriga 
finansiella tillgångar redovisas till verkligt värde och möjlighe-
ten att tillämpa ”fair value option”, som i IAS 39, behålls. 
Förändringar i verkligt värde ska redovisas i resultatet, med 
undantag för värdeförändringar på egetkapitalinstrument som 
inte innehas för handel och för vilka initialt val görs att redo-
visa värdeförändringar i övrigt totalresultat. 

Värdeförändringar på derivat i säkringsredovisning påver-
kas inte av denna del av IFRS 9, utan redovisas tillsvidare i 
enlighet med IAS 39. Merparten av principerna för klassifice-
ring och värdering av finansiella skulder enligt IFRS 9 överens-
stämmer med principerna i IAS 39 förutom när det gäller hur 
förändringar i verkligt värde på finansiella skulder som frivil-
ligt värderas till verkligt värde enligt fair value option ska redo-
visas. För dessa skulder ska värdeförändringen delas upp på 
förändringar som är hänförliga till egen kreditvärdighet res-
pektive på förändringar i andra faktorer. Kommuninvest har 
ännu inte gjort någon utvärdering av effekterna av IFRS 9.

IFRIC 21 Levies
Tolkningsuttalandet tydliggör när en skuld för ”levies” ska 
redovisas. ”Levies” är avgifter/skatter som statliga eller mot-
svarande organ påför företag i enlighet med lagar/ förordningar 
med undantag för inkomstskatter, straff och böter. Tolkningen 
anger att en skuld ska redovisas när företaget har ett åtagande 
att erlägga avgiften till följd av en inträffad händelse. En skuld 
redovisas successivt om den förpliktande händelsen inträffar 
löpande. Ifall en viss miniminivå ska uppnås för att förpliktel-
sen ska uppstå redovisas skulden först när denna nivå är upp-
nådd. Tolkningen ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 
1 januari 2014 eller senare. Den är ännu inte godkänd av EU. 
Tolkningen väntas kunna bli tillämplig för Kommuninvest  
i och med stabilitetsavgiften. 
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Övriga standarder och tolkningar som träder i kraft efter 2013 
bedöms inte ha någon materiell påverkan på Kommuninvests 
ställning, resultat eller upplysningskrav.

Väsentliga bedömningar och antaganden
Vid upprättande av års- och koncernredovisningen görs 
bedömningar och antaganden som påverkar redovisning och 
tilläggsupplysningar. De viktigaste bedömningarna vid till-
lämpning av redovisningsprinciper utgör valet av redovisnings-
kategori för finansiella instrument enligt vad som redogörs för 
nedan i avsnittet finansiella instrument. Vid fastställandet av 
verkligt värde för finansiella instrument som ej handlas på 
aktiv marknad tillämpas värderingstekniker och därvid görs 
antaganden som kan vara förenade med osäkerhet. I not 26 
beskrivs hur verkligt värde för finansiella instrument beräknas 
och väsentliga antaganden och osäkerhetsfaktorer inklusive 
känslighetsanalys.

Redovisningen har upprättats på basis av upplupet anskaff-
ningsvärde med undantag för en betydande del av bolagets 
finansiella tillgångar och skulder som redovisas till verkligt 
värde eller till upplupet anskaffningsvärde med justering för 
verkligt värde avseende den risk som är föremål för säkrings-
redovisning. Se vidare avsnittet om Finansiella instrument och 
not 31.

gRUND FÖR REDOVISNINg
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga 
bolag i vilka moderbolaget kontrollerar mer än 50 procent av 
röstetalet eller på annat sätt har bestämmande inflytande. 
Dotterbolag konsolideras från och med den dag då kontrollen 
överförs till koncernen och upphör att konsolideras den dag då 
kontrollen skiljs från koncernen. När kontrollen över ett dot-
terbolag upphört inkluderas dotterbolagets resultat endast för 
den del av redovisningsåret under vilken koncernen hade kon-
troll över dotterbolaget.

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. 
Transaktioner mellan koncernföretag, balansposter och oreali-
serade vinster på transaktioner mellan företag elimineras.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Kommuninvests funktionella valuta är svenska kronor och de 
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga 
belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste 
miljon tal. 

transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsda-
gen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas 
om till den funktionella valutan enligt den valutakurs som före-
ligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkningarna redovisas i resultaträkningen.

Ränteintäkter och räntekostnader
Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultat-
räkningen består av:

–  Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderats 
till upplupet anskaffningsvärde. 

–  Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som 
finansiella tillgångar som kan säljas.

–  Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värde-
ras till verkligt värde via resultaträkningen.

–  Räntor på derivat som är säkringsinstrument och för vilka 
säkringsredovisning tillämpas.

Ränteintäkter och räntekostnader beräknas och redovisas 
med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Sedan september 2012 redovisas ränteintäkter och räntekost-
nader för derivat som säkrar en tillgång som ränteintäkt. 
Ränteintäkter och räntekostnader för derivat som säkrar en 
skuld redovisas som räntekostnader. Tidigare redovisades alla 
ränteintäkter och räntekostnader för derivat som räntekost-
nader. Omräkning av jämförelsetal till nya principer är ej 
genomfört.

Provisionskostnader
Provisionskostnader består av kostnader för mottagna tjänster 
såsom depåavgifter, betalningsförmedlingsprovisioner och 
värde pappersprovisioner. 

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realise-
rade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med 
anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finan-
siella transaktioner består av:

–  Orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar 
och skulder som innehas för handelsändamål.

–  Orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar 
och skulder som identifierats till verkligt värde via resul-
taträkningen.

–  Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där 
 säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas.

–  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.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklu-
derar på tillgångssidan utlåning, utlåning till kreditinstitut, 
räntebärande värdepapper, derivat samt övriga finansiella till-
gångar. Bland skulder och eget kapital återfinns skulder till 
kreditinstitut, emitterade värdepapper, derivat, efterställda 
skulder samt övriga finansiella skulder. För mer information,  
se not 31.

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

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rät-
tigheterna 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 när det förelig-
ger 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 för-
värva eller avyttra instrumentet.

Klassificering och värdering av finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets verk-
liga värde med beaktande av transaktionskostnader, förutom 
de tillgångar och skulder som återfinns i kategorin finansiella 
tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resulta-
tet, vilka värderas till verkligt värde utan beaktande av tran-
saktionskostnader.

Not 1 forts. 
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Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen 
delvis utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades, men 
också utifrån de valmöjligheter som finns i IAS 39. 
Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas 
efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.

Finansiella tillgångar och skulder 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 och skulder som utgör innehav för handelsändamål, 
dels andra finansiella tillgångar och skulder som Kommun-
invest vid första redovisningstillfället identifierat till denna 
kategori.

I den första undergruppen ingår derivat som innehas för 
ekonomisk säkring men som ej ingår i säkringsredovisning 
samt placeringar som ingår i handelslagret.

I den andra undergruppen ingår dels tillgångar såsom utlå-
ning och placeringar. Anledningen till att Kommuninvest har 
identifierat tillgångar till denna kategori är att åtgärda en bris-
tande överensstämmelse avseende värdering och redovisning 
som annars skulle uppstå. För att begränsa marknadsrisker 
som uppstår när upplåningens och utlåningens samt placering-
ens avtalsmässiga villkor inte överensstämmer används risk-
hanteringsinstrument i form av derivatkontrakt. Det skulle 
leda till en bristande överensstämmelse i redovisningen om 
derivaten värderas till verkligt värde via resultaträkningen men 
inte dess tillhörande utlåning eller placering.

I den andra undergruppen ingår även skulder till kreditinsti-
tut samt emitterade värdepapper. Detta avser främst upplåning 
i fast ränta samt strukturerad upplåning. Anledningen till att 
upplåning i fast ränta identifierats till denna kategori är att 
dessa upplåningar säkras ekonomiskt med ett derivat som vär-
deras till verkligt värde samt att upplåningarna till största 
delen används till utlåning vilken värderas till verkligt värde. 
Det skulle leda till bristande överensstämmelse om utlåningen 
och derivaten värderades till verkligt värde men inte dess upp-
låning.

Anledningen till att strukturerad upplåning identifierats till 
denna kategori är att upplåningen innehåller väsentliga inbäd-
dade derivat och att det medför att det i en betydande utsträck-
ning minskar inkonsekvenser i värdering av fristående derivat 
och upplåning.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är tillgångar som har fast-
ställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade 
på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet 
anskaffningsvärde och redovisas till det belopp som beräknas 
inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar. Här ingår utlå-
ning till kreditinstitut samt viss utlåning.

Finansiella tillgångar som kan säljas
I denna kategori ingår Kommuninvests placeringar i ränte-
bärande värdepapper vilka ej ingår i handelslagret eller har ett 
tillhörande räntesäkringsderivat.

Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt 
värde med värdeförändringar redovisade över övrigt totalresul-
tat. Värdeförändringar som beror på nedskrivningar eller på 
valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen. Vidare 
redovisas räntan i resultaträkningen.

Den löpande värderingen till verkligt värde som redovisas 
över övrigt totalresultat görs till dess att instrumentet förfaller 
eller avyttras. Vid avyttring av tillgången redovisas ackumule-
rad vinst/förlust, som tidigare redovisats över övrigt totalresul-
tat, i resultaträkningen.

Övriga finansiella skulder
Här ingår skulder till kreditinstitut, emitterade värdepapper, 
efterställda skulder samt övriga finansiella skulder såsom t ex 
leverantörsskulder. Skulderna värderas till upplupet anskaff-
ningsvärde.

Säkringsredovisning
För att uppnå en rättvisande bild av verksamheten tillämpar 
Kommuninvest, där möjligheten finns, säkringsredovisning av 
verkligt värde för de tillgångar och skulder som har säkrats 
med ett eller flera finansiella instrument. Den säkrade risken är 
risken för förändring i verkligt värde till följd av förändringar i 
swapräntan. Den säkrade posten värderas därför om utifrån 
förändringar i verkligt värde med avseende på den risk som 
säkrats. Som säkringsinstrument använder Kommuninvest 
ränte- och valutaränteswappar. Detta innebär att tillgången/
skulden värderas till verkligt värde via resultaträkningen med 
avseende på de komponenter som instrumentet säkrar.

All eventuell ineffektivitet redovisas i resultaträkningen. 
Om en säkringsrelation inte uppfyller kraven på effektivitet 
avbryts säkringsrelationen och tillgången/skulden redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde och den ackumulerade värdeför-
ändringen på tillgången/skulden periodiseras över återstående 
löptid. Kommuninvests säkringsrelationer har bedömts vara 
mycket effektiva.

Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument
Den särskilda ställningen i den svenska konstitutionen och den 
kommunala beskattningsrätten gör att kommuner och lands-
ting inte kan försättas i konkurs. Inte heller kan de upphöra att 
existera på annat sätt. Detta innebär en implicit statlig garanti 
för deras åtaganden. Det är också förbjudet att pantsätta kom-
munal egendom vilket innebär att kommunerna och lands-
tingen med hela sin skattekraft och samtliga tillgångar svarar 
för ingångna förbindelser.

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 kassaflö-
dena från tillgången eller gruppen av 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 pla-
cering klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas. 

Om objektiva belägg finns som visar på behov av nedskriv-
ning för en finansiell tillgång som redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde beräknas eventuellt nedskrivningsbelopp 
som skillnaden mellan nuvärdet av tillgångens uppskattade 
framtida kassaflöden diskonterade till den ursprungliga effek-
tivräntan och tillgångens redovisade värde.

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

Not 1 forts. 
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en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och 
tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försälj-
ningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelse-
intäkt/kostnad.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjan-
deperiod. Kommuninvests beräknade nyttjandeperioder för 
inventarier är 5 år och för byggnaden 50 år. För konstföremål 
som ingår i balansräkningen görs ingen avskrivning.

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 ersätt-
ningar efter avslutad anställning enligt vilka företaget betalar 
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har 
någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare 
avgifter om den juridiska enheten inte har tillräckliga till-
gångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför 
sig till anställdas tjänstgöring under innevarande period och 
tidigare. En förmånsbestämd pensionsplan definieras som 
annan plan för ersättningar efter avslutad anställning än 
avgiftsbestämd plan. 

Pensionsplanen för Kommuninvests anställda har bedömts 
vara en avgiftsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. 
Kommuninvests pensionsinbetalningar redovisas som en kost-
nad 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 avgiftsbestämd pen-
sionsutfästelse till VD. Pensionsutfästelsen är placerad i en 
kapitalförsäkring, som redovisas under aktier och andelar. Den 
är även pantsatt för pensionsutfästelsen. På skuldsidan redovi-
sas 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. Övriga kostnader som 
ingår i de administrativa kostnaderna är stabilitetsavgiften, 
konsult-, lokal-, utbildnings-, IT-, telekommunikations-, rese- 
samt representationskostnader. Därutöver ingår ratingkostna-
der, kostnader för marknadsdata samt kostnader för att upp-
rätthålla eftermarknad i emitterade värdepapper.

Övriga rörelsekostnader
Som övrig rörelsekostnad redovisas främst kostnader för mark-
nadsföring och försäkring.

Leasing
Samtliga leasingavtal är operationella. Leasingavgifterna peri-
odiseras och redovisas linjärt över leasingavtalets längd.

Skatter
Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt och upp-
skjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen för-
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot övrigt 
totalresultat eller eget kapital varvid även tillhörande skatte-
effekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas avseende aktuellt år. 
Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder. Vid beräkning av aktuell skatt har skattereglerna för 
ekonomiska föreningar tillämpats. Dessa innebär att årets för-
slag till utdelning för verksamhetsåret (som kommer att betalas 

ut efterföljande år) är avdragsgill vid beskattningen redan inne-
varande år, under förutsättning att beslut om utdelning fattas, 
och har avdragits vid beräkning av aktuell skatt. Avdragen har 
påverkat den redovisade skattekostnaden i årets resultat.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Eget kapital
Kommuninvest har klassificerat andelskapitalet i Kommun-
invest ekonomisk förening som eget kapital i koncernen då 
andelskapitalet har de egenskaper och uppfyller de villkor som 
anges i IAS 32:16 A och B, se även not 25.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är framtagen med indirekt metod. 
Rörelseresultatet har korrigerats för förändringar som inte 
ingår i den löpande verksamheten. Kassaflöden redovisas inde-
lade i in- och utbetalningar från den löpande verksamheten, 
investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. 

Segmentrapportering
Kommuninvest upprättar inte segmentrapportering då enbart 
ett segment, utlåning till medlemmarna finns. All verksamhet 
bedrivs i Sverige och alla kunder har sin hemvist i Sverige. 
Kommuninvest har ingen kund som står för mer än 10 procent 
av intäkterna.

Föreningens redovisningsprinciper
Föreningens redovisningsprinciper följer dem som tillämpas i 
koncernen förutom att resultat- och balansräkningar följer års-
redovisningslagens uppställningsformer, IAS 39 tillämpas ej 
utan finansiella instrument redovisas baserat på anskaffnings-
värde samt att aktier i dotterföretag redovisas till anskaffnings-
värde. Erhållna koncernbidrag redovisas i resultaträkningen 
som intäkter från andelar i koncernföretag.

Not 1 forts. 
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Not 2 Finansiella risker

Beträffande riskhanteringen se sidan 20–33

Kreditriskexponering

2013

total kreditrisk–
exponering (före 

nedskrivning)
Nedskrivning/ 

Avsättning
Redovisat  

värde
Värde av  

säkerheter 

total kreditrisk–
exponering efter 

avdrag säkerheter 

Krediter mot säkerhet av:
Statlig och kommunal borgen 208 644,0 – 208 644,0 – 208 644,0
Summa 208 644,0 – 208 644,0 – 208 644,0

Värdepapper
Statspapper och andra offentliga organ
 – AAA 10 715,3 – 10 715,3 – 10 715,3
 – AA 3 910,9 – 3 910,9 – 3 910,9
– utan rating – – – – –
Andra emittenter
 – AAA 35 015,4 – 35 015,4 – 35 015,4
 – AA 9 547,5 – 9 547,5 661,2 8 886,3
 – A 1 072,4 – 1 072,4 26,2 1 046,2
 – BBB 2 130,1 – 2 130,1 2 109,5 20,6
Summa 62 391,6 – 62 391,6 2 796,9 59 594,6

Derivat
 – AA 2 297,5 – 2 297,5 18,9 2 278,6
 – A 3 379,3 – 3 379,3 1 064,8 2 314,5
 – BBB 559,0 – 559,0 – 559,0
Summa 6 235,8 – 6 235,8 1 083,7 5 152,1

Åtaganden
Utställda lånelöften mot kommunal borgen 3 480,0 – 3 480,0 – 3 480,0
Summa 3 480,0 – 3 480,0 – 3 480,0

total kreditriskexponering 280 751,4 – 280 751,4 3 880,6 276 870,7

Kommuninvest hade ingen direkt exponering mot Grekland, Irland, Italien, Spanien eller Portugal. Värdepapper med BBB rating avser säkerställd utlåning till Danske Bank. Värdepapper som saknar rating 
avser Umeå Kommun. Derivat med BBB rating avser Danske Bank, AEG och Morgan Stanley.

2012

total kreditrisk–
exponering (före 

nedskrivning)
Nedskrivning/ 

Avsättning
Redovisat  

värde
Värde av  

säkerheter 

total kreditrisk–
exponering efter 

avdrag säkerheter 

Krediter mot säkerhet av:
Statlig och kommunal borgen 200 950,7 – 200 950,7 – 200 950,7
Summa 200 950,7 – 200 950,7 – 200 950,7

Värdepapper
Statspapper och andra offentliga organ
 – AAA 8 829,9 – 8 829,9 – 8 829,9
 – AA 2 129,6 – 2 129,6 – 2 129,6
 – utan rating 201,3 – 201,3 – 201,3
Andra emittenter –
 – AAA 35 481,4 – 35 481,4 – 35 481,4
 – AA 10 146,8 – 10 146,8 3 167,4 6 979,4
 – A 2 278,9 – 2 278,9 587,6 1 691,3
 – BBB 11 863,7 – 11 863,7 11 863,7 –
 – BB 160,2 – 160,2 – 160,2
Summa 71 091,8 – 71 091,8 15 618,7 55 473,1

Derivat
 – AA 3 620,0 – 3 620,0 215,1 3 404,9
 – A 5 998,4 – 5 998,4 2 206,6 3 791,8
 – BBB 1 439,0 – 1 439,0 372,1 1 066,9
Summa 11 057,4 – 11 057,4 2 793,8 8 263,6

Åtaganden
Utställda lånelöften mot kommunal borgen 2 876,4 – 2 876,4 – 2 876,4
Summa 2 876,4 – 2 876,4 – 2 876,4

total kreditriskexponering 285 976,3 – 285 976,3 18 412,5 267 563,8

Kommuninvest hade ingen direkt exponering mot Grekland, Irland, Italien, Spanien eller Portugal. Värdepapper med en BB rating avser norska Exportfinans. Värdepapper med BBB rating avser säkerställd 
utlåning till Danske bank. Värdepapper som saknar rating avser Umeå Kommun. Derivat med BBB rating avser Danske Bank.
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Löptidsinformation1

2013 Nominella kassaflöden – Kontraktuellt återstående löptid

Likviditetsexponering
På  

anfordran
Högst  
3 mån

Längre än  
3 mån men 
högst 1 år

Längre än  
1 år men  

högst 5 år
Längre än  

5 år
Utan  

löptid totalt

tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser – 5 604,6 3 020,1 5 885,5 – – 14 510,2
Utlåning till kreditinstitut – 2 713,2 – – – – 2 713,2
Utlåning – 46 398,5 33 317,2 111 522,2 15 398,8 – 206 636,7
Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper – 3 843,5 7 056,3 32 637,9 469,6 – 44 007,3
Derivat – 41 822,5 60 990,3 296 482,2 32 353,1 – 431 648,1
Övriga tillgångsposter – – – – – 191,3 191,3
Summa tillgångar – 100 382,3 104 383,9 446 527,8 48 221,5 191,3 699 706,8

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 1 624,4 – 1 874,2 701,8 – 4 200,4
Emitterade värdepapper – 24 984,1 52 076,1 155 389,9 21 031,3 – 253 481,4
Derivat – 43 043,9 62 277,6 299 961,0 33 145,4 – 438 427,9
Övriga skulder – – – – – 149,5 149,5
Efterställda skulder – – – – 1 000,0 – 1 000,0
Eget kapital – – – – – 2 447,6 2 447,6
Summa skulder och eget kapital – 69 652,4 114 353,7 457 225,1 55 878,5 2 597,1 699 706,8
Netto – 30 729,9 –9 969,8 –10 697,3 –7 657,0 –2 405,8 –

Utställda lånelöften 3 480,0 – – – – – –

2012 Nominella kassaflöden – Kontraktuellt återstående löptid

Likviditetsexponering
På  

anfordran
Högst  
3 mån

Längre än  
3 mån men 
högst 1 år

Längre än  
1 år men  

högst 5 år
Längre än  

5 år
Utan  

löptid totalt

tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser – 4 450,0 2 487,8 4 064,7 – – 11 002,5
Utlåning till kreditinstitut – 14 433,6 – – – – 14 433,6
Utlåning – 65 920,6 29 423,7 97 512,9 10 836,9 – 203 694,1
Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper – 5 280,8 5 968,0 30 480,6 552,7 – 42 282,1
Derivat – 93 805,0 65 574,9 245 207,0 34 985,4 – 439 572,3
Övriga tillgångsposter – 222,0 – – – – 222,0
Summa tillgångar – 184 112,0 103 454,4 377 265,2 46 375,0 – 711 206,6

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 2 314,9 – 1 628,8 1 410,2 – 5 353,9
Emitterade värdepapper – 35 887,4 44 191,7 159 936,1 19 650,1 – 259 665,3
Derivat – 94 844,0 66 749,0 248 188,6 33 491,7 – 443 273,3
Övriga skulder – 168,5 – – – – 168,5
Efterställda skulder – – – – 1 000,3 – 1 000,3
Eget kapital – – – – – 1 745,3 1 745,3
Summa skulder och eget kapital – 133 214,8 110 940,7 409 753,5 55 552,3 1 745,3 711 206,6
Netto – 50 897,2 –7 486,3 –32 488,3 –9 177,3 –1 745,3 –

Utställda lånelöften 2 876,4 – – – – – –

1) Framtida räntebetalningar innehåller till hög grad matchade betalningsflöden. Dessa är exkluderade såväl vad gäller in- som utbetalningar.

Not 2 forts. 
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Löptidsinformation

2013 Redovisade värden – Kontraktuellt återstående löptid

Likviditetsexponering
På  

anfordran
Högst  
3 mån

Längre än  
3 mån men 
högst 1 år

Längre än  
1 år men  

högst 5 år
Längre än  

5 år
Utan  

löptid totalt

Kontraktuellt återstående löptid
tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser – 5 613,2 3 094,1 5 918,8 – – 14 626,1
Utlåning till kreditinstitut – 2 832,5 – – – – 2 832,5
Utlåning – 46 570,5 33 528,4 113 121,8 15 423,3 – 208 644,0
Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper – 3 848,7 7 143,4 33 459,6 481,2 – 44 932,9
Derivat – 507,7 681,4 4 383,7 663,0 – 6 235,8
Övriga tillgångsposter – – – – – 191,3 191,3
Summa tillgångar – 59 372,6 44 447,3 156 883,9 16 567,5 191,3 277 462,6

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 1 624,9 – 1 989,8 760,3 – 4 375,0
Emitterade värdepapper – 24 854,7 52 370,0 157 637,9 21 396,1 – 256 258,7
Derivat – 1 956,8 2 033,7 7 991,0 1 250,3 – 13 231,8
Övriga skulder – – – – – 149,4 149,4
Efterställda skulder – – – – 1 000,1 – 1 000,1
Eget kapital – – – – – 2 447,6 2 447,6
Summa skulder och eget kapital – 28 436,4 54 403,7 167 618,7 24 406,8 2 597,0 277 462,6
total skillnad – 30 936,2 –9 956,4 –10 734,8 –7 839,3 –2 405,7 –

Utställda lånelöften 3 480,0 – – – – – –

2012 Redovisade värden – Kontraktuellt återstående löptid

Likviditetsexponering
På  

anfordran
Högst  
3 mån

Längre än  
3 mån men 
högst 1 år

Längre än  
1 år men  

högst 5 år
Längre än  

5 år
Utan  

löptid totalt

Kontraktuellt återstående löptid
tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser – 4 445,9 2 492,3 4 222,6 – – 11 160,8
Utlåning till kreditinstitut – 15 637,4 – – – – 15 637,4
Utlåning – 65 452,8 28 246,3 96 416,8 10 834,8 – 200 950,7
Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper – 5 285,3 6 059,0 32 322,1 627,3 – 44 293,7
Derivat – 592,9 1 028,8 6 484,8 2 950,9 – 11 057,4
Övriga tillgångsposter – 222,0 – – – – 222,0
Summa tillgångar – 91 636,3 37 826,4 139 446,3 14 413,0 – 283 322,0

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 2 376,1 – 1 693,2 1 564,1 – 5 633,4
Emitterade värdepapper – 35 754,8 45 138,7 162 976,4 13 387,4 – 257 257,3
Derivat – 2 448,8 2 257,9 10 675,8 2 134,7 – 17 517,2
Övriga skulder – 168,5 – – – – 168,5
Efterställda skulder – – – – 1 000,3 – 1 000,3
Eget kapital – – – – 1 745,3 1 745,3
Summa skulder och eget kapital – 40 748,2 47 396,6 175 345,4 18 086,5 1 745,3 283 322,0
total skillnad – 50 888,1 –9 570,2 –35 899,1 –3 673,5 –1 745,3 –

Utställda lånelöften 2 876,4 – – – – – –

Not 2 forts. 
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Räntebindningstider, Ränteexponering

2013 Nominella kassaflöden

Räntebindningstider för tillgångar  
och skulder – Ränteexponering

Högst  
3 mån

Längre än  
3 mån men 
högst 1 år

Längre än  
1 år men  

högst 5 år

Längre än  
5 år men  

högst 10 år
Längre än  

10 år
Utan  

ränta totalt

tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 6 981,0 2 920,0 4 609,2 – – – 14 510,2
Utlåning till kreditinstitut 2 713,2 – – – – – 2 713,2
Utlåning 115 239,5 12 938,7 65 404,3 12 705,2 349,0 – 206 636,7
Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 13 064,1 4 234,8 26 238,8 469,6 – – 44 007,3
Derivat 266 617,3 26 896,6 122 727,7 14 233,0 1 173,6 – 431 648,1
Övriga tillgångar – – – – – 191,3 191,3
Summa tillgångar 404 615,1 46 990,0 218 980,1 27 407,7 1 522,6 191,3 699 706,8

Skulder och eget kapital
Skulder till kreditinstitut 2 609,0 – 1 413,2 – 178,2 – 4 200,4
Emitterade värdepapper 78 410,9 30 250,7 126 792,8 17 031,5 995,5 – 253 481,4
Derivat 317 249,3 18 996,6 91 456,8 10 376,2 349,0 – 438 427,9
Övriga skulder – – – – – 149,5 149,5
Efterställda skulder 1 000,0 – – – – – 1 000,0
Eget kapital – – – – – 2 447,6 2 447,6
Summa skulder och eget kapital 399 269,2 49 247,3 219 662,8 27 407,7 1 522,7 2 597,1 699 706,8

Netto 5 345,9 –2 257,3 –682,7 – –0,1 –2 405,8 –

2012 Nominella kassaflöden

Räntebindningstider för tillgångar  
och skulder – Ränteexponering

Högst  
3 mån

Längre än  
3 mån men 
högst 1 år

Längre än  
1 år men  

högst 5 år

Längre än  
5 år men  

högst 10 år
Längre än  

10 år
Utan  

ränta totalt

tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 6 160,8 1 462,8 3 378,9 – – – 11 002,5
Utlåning till kreditinstitut 14 433,6 – – – – – 14 433,6
Utlåning 120 033,2 8 900,3 65 714,4 8 677,2 369,0 – 203 694,1
Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 16 510,7 3 607,6 21 611,1 552,7 – – 42 282,1
Derivat 290 636,2 45 580,4 93 030,0 9 325,7 1 000,0 – 439 572,3
Övriga tillgångar – – – – – 222,0 222,0
Summa tillgångar 447 774,5 59 551,1 183 734,4 18 555,6 1 369,0 222,0 711 206,6

Skulder och eget kapital
Skulder till kreditinstitut 3 444,0 – 1 154,2 755,7 – – 5 353,9
Emitterade värdepapper 95 295,5 49 873,4 104 926,4 8 570,0 1 000,0 – 259 665,3
Derivat 335 985,9 18 977,4 78 710,9 9 230,1 369,0 – 443 273,3
Övriga skulder – – – – – 168,5 168,5
Efterställda skulder 1 000,3 – – – – – 1 000,3
Eget kapital – – – – – 1 745,3 1 745,3
Summa skulder och eget kapital 435 725,7 68 850,8 184 791,5 18 555,8 1 369,0 1 913,8 711 206,6

Netto 12 048,8 –9 299,7 –1 057,1 –0,2 – –1 691,8 –

Valutarisk1

Not 2 forts. 
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2013 Redovisade värden

tillgångar och skulder fördelat  
på väsentliga valutor SEK EUR USD JPy gBP

Övriga 
valutor

Verkligt 
värde 

justering Summa

tillgångar
Utlåning till kreditinstitut 2 817,7 10,5 4,2 –0,1 0,1 0,1 – 2 832,5
Utlåning 207 657,2 – – – – – 986,8 208 644,0
Räntebärande värdepapper 29 659,9 10 946,3 18 450,1 – – – 502,8 59 559,1
Aktier och andelar 2,6 – – – – – – 2,6
Derivat – – – – – – 6 235,8 6 235,8
Övriga tillgångar 134,1 – – – – – 54,6 188,7
Summa tillgångar 240 271,5 10 956,8 18 454,3 –0,1 0,1 0,1 7 780,0 277 462,6

Skulder 
Skulder till kreditinstitut 1 648,0 1 140,9 – 1 422,5 – – 163,6 4 375,0
Emitterade värdepapper 100 183,7 3 524,0 108 756,4 15 664,0 4 053,0 22 942,7 1 134,9 256 258,7
Derivat 134 655,9 6 291,8 –90 306,5 –17 086,9 –4 053,0 –22 944,5 6 675,0 13 231,8
Efterställda skulder 1 000,1 – – – – – – 1 000,1
Övriga skulder inkl. eget kapital 2 787,4 – 1,0 0,4 – 1,7 –193,5 2 597,0
Summa skulder och eget kapital 240 275,1 10 956,7 18 450,9 – – –0,1 7 780,0 277 462,6

Skillnad tillgångar och skulder –3,6 0,1 3,4 –0,1 0,1 0,2 – –

Effekt (före skatt) av en 10 procents ökning 
av valutakurs i SEK gentemot utländsk 
valuta –0,4 – 0,3 – – – – –

2012 Redovisade värden

tillgångar och skulder fördelat  
på väsentliga valutor SEK EUR USD JPy gBP

Övriga 
valutor

Verkligt 
värde 

justering Summa

tillgångar
Utlåning till kreditinstitut 15 616,0 2,6 – –0,2 0,1 0,1 – 15 618,6
Utlåning 198 915,6 – – – – – 2 035,1 200 950,7
Räntebärande värdepapper 29 701,0 7 833,0 18 684,9 – – – –764,4 55 454,5
Aktier och andelar 34,2 – – – – – – 34,2
Derivat – – – – – – 11 057,4 11 057,4
Övriga tillgångar 111,2 – 0,1 – – – 56,9 168,2
Summa tillgångar 244 378,0 7 835,6 18 685,0 –0,2 0,1 0,1 12 385,0 283 283,6

Skulder
Skulder till kreditinstitut 2 384,6 1 270,8 – 1 749,5 – – 205,5 5 610,4
Emitterade värdepapper 76 645,7 2 383,3 83 325,4 48 049,0 15 844,0 31 519,7 –509,8 257 257,3
Derivat 162 259,7 4 180,5 –64 651,6 –49 798,5 –15 844,0 –31 519,7 12 890,8 17 517,2
Efterställda skulder 1 000,3 – – – – – – 1 000,3
Övriga skulder inkl. eget kapital 2 099,9 – – – – – –201,5 1 898,4
Summa skulder och eget kapital 244 390,2 7 834,6 18 673,8 – – – 12 385,0 283 283,6

Skillnad tillgångar och skulder –12,2 1,0 11,2 –0,2 0,1 0,1 – –

Effekt (före skatt) av en 10 procents 
förändring av valutakurs i SEK gentemot 
utländsk valuta – 0,1 1,1 – – – – –

1) Kommuninvest har valt att presentera verkligt värdejustering totalt per balanspost och inte per valuta då valutarisk mäts utifrån kontrakterade betalningsflöden.

Not 2 forts. 
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Not 3 Räntenetto

Koncernen 
Ränteintäkter 2013 2012

Utlåning till kreditinstitut 0,0 7,3
Utlåning 3 791,1 4 929,9
Räntebärande värdepapper 778,1 1 109,0
Övriga 1,9 0,6
Summa 4 571,1 6 046,8
Varav:  ränteintäkt från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen 3 261,3 3 340,8

Räntekostnader

Skulder till kreditinstitut 0,7 0,7
Räntebärande värdepapper 3 577,2 5 254,7
Övriga 24,3 19,9
Summa 3 602,2 5 275,3
Varav:  räntekostnad från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen 3 374,0 2 957,8

Summa räntenetto 968,9 771,5

Kommuninvest ekonomisk förening
Ränteintäkter 2013 2012

Utlåning till kreditinstitut 0,0 0,4
Ränteintäkter Förlagslån 29,5 38,8
Summa 29,5 39,2

Räntekostnader

Räntekostnader Förlagslån 29,5 38,8
Summa 29,5 38,8
Summa räntenetto 0,0 0,4

Not 4 Provisionskostnader

Koncernen 2013 2012

Betalningsförmedlingsprovisioner 2,2 1,3
Värdepappersprovisioner 3,2 6,7
Övriga provisioner 0,2 0,5
Summa 5,6 8,5

  Nettoresultat av finansiella
Not 5  transaktioner

Koncernen 2013 2012

Resultat från återköp av egna obligationer 13,3 24,1
Räntebärande värdepapper 1,7 –25,2
Andra finansiella instrument 6,1 –6,4
Orealiserade marknadsvärdesförändringar 17,6 –260,9
Valutakursförändringar 0,0 1,3
Summa 38,7 –267,1

Nettovinst/nettoförlust uppdelat  
per värderingskategori 2013 2012

Finansiella tillgångar till verkligt värde  
via resultaträkningen –1 064,0 700,9
Innehav för handelsändamål (tillgångar) 301,5 1 171,2
Lånefordringar och kundfordringar 3,2 –
Finansiella skulder till verkligt värde  
via resultaträkningen –1 787,4 –2 818,6
Innehav för handelsändamål (skulder) 2 595,5 772,8
Realisationsresultat från finansiella  
tillgångar som kan säljas 1,0 –24,4
Förändring i verkligt värde på derivat  
som är säkringsinstrument i en säkring  
av verkligt värde –1 499,7 190,3
Förändring i verkligt värde på säkrad  
post med avseende på den säkrade risken  
i säkringar av verkligt värde 1 488,6 –260,6
Valutakursförändringar 0,0 1,3
Summa 38,7 –267,1

Resultat (netto)
Nettoresultat på finansiella tillgångar som 
redovisats i övrigt totalresultat –7,3 148,4

Not 6 Övriga rörelseintäkter

Koncernen 2013 2012

Ersättning advokatkostnad  
i samband med tvist – 4,6
Övriga rörelseintäkter 1,9 1,8
Summa 1,9 6,4
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Not 7 Allmänna administrationskostnader

Koncernen
Personalkostnader, anges i tkr 2013 2012

– löner och arvoden 48 790 44 897
– sociala avgifter 15 327 13 858
– pensionskostnader 8 519 7 285
– särskild löneskatt på pensionskostnader 2 066 1 718
– utbildningskostnader 1 852 1 733
– övriga personalkostnader 5 761 5 007
Summa personalkostnader 82 315 74 498
Övriga allmänna 
administrationskostnader
– resekostnader 4 093 4 598
– IT-kostnader 13 293 13 587
– konsultarvoden 19 156 20 547
– inhyrd personal 1 684 1 967
– ratingkostnader 905 7 601
– marknadsdata 5 388 5 391
– hyror och andra lokalkostnader 912 779
– fastighetskostnader 1 978 5 265
– årsredovisnings- och delårsrapport 698 1 595
– stabilitetsavgift 99 013 101 346
– övriga 17 666 13 619
Summa övriga allmänna 
administrationskostnader 164 786 176 295
Summa 247 101 250 793

Kommuninvest ekonomisk förening, tkr
Styrelsekostnader inkl. sociala avgifter 1 551 1 665
Övrigt 6 217 1 911
Summa 7 768 3 576

2013 flyttades vissa kostnader från Kommuninvest i Sverige AB 
till Kommuninvest ekonomisk förening, vilket har inneburit 
4,2 mnkr i högre kostnader för Kommuninvest ekonomisk för-
ening 2013 än 2012. Dessa kostnader avser koncernens med-
verkan i Almedalen, stämman som hålls i april varje år, med-
lemssamråden som sker i början av varje år samt tidningen 
Dialog.

Ersättningspolicy
Bolaget har en ersättningspolicy av vilken framgår att bolaget 
inte tillämpar rörlig ersättning. Ingen rörlig ersättning har 
utgått till anställda inom bolaget för 2013.

Ersättning till styrelsen i Kommuninvest i Sverige AB
Styrelsen bestod i slutet av året av 7 (8) ledamöter varav 4 (4) 
kvinnor. Ellen Bramness Arvidsson är ordförande i styrelsen i 
Kommuninvest i Sverige AB.

Arvode till styrelsen, inom ramen för av bolagsstämman 
fastställda styrelsearvoden, framgår av tabellen nedan. 
Styrelseordföranden har ett fast arvode om 400 tkr. Övriga 
styrelseledamöter har ett fast arvode om 100 tkr samt rörligt 
arvode om 10 tkr per sammanträde och 5 tkr per telefonmöte. 
Inget arvode utgår till arbetstagarrepresentanten.

Kommuninvest i Sverige AB har inte några pensionsutfästel-
ser eller några särskilda uppsägningsvillkor för styrelsen.

Anges i tkr 2013 2012

Björn Börjesson – 400
Ellen Bramness Arvidsson 400 225
Lorentz Andersson 175 155
Kurt Eliasson 160 135
Anna von Knorring 165 135
Catharina Lagerstam 150 145
Anna Sandborgh 175 155
Johan Törngren 175 155
Anders Pelander,  
arbetstagarrepresentant  
fr.o.m 28 augusti 2012 – –
Summa 1 400 1 505

Ersättning till ledande befattningshavare i Kommuninvest  
i Sverige AB
Ersättning till verkställande direktör har beslutats av styrelsen. 
För 2013 erhöll verkställande direktör 2 890 (2 708) tkr i 
grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades. Pensionskostnad 
för verkställande direktör uppgick till 804 (820) tkr och är 
täckt genom försäkring. Del av försäkringskostnaden avser 
tecknad kapitalförsäkring för pensionsutfästelse. Utfästelsen 
innehåller efterlevandeskydd. Pensionen är oantastbar, dvs ej 
villkorad av framtida anställningar. Vid uppsägning från bola-
gets sida utgår lön under uppsägningstiden som är 6 månader 
samt avgångsvederlag om 18 månader reducerat med belopp 
motsvarande ny inkomst om nytt arbete erhålls.

Ersättning till vice verkställande direktör har beslutats av 
verkställande direktör i samråd med ordföranden i styrelsen. 
För 2013 erhöll vice verkställande direktör 1 836 (1 830) tkr i 
grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades. Pensionskostnad 
för vice verkställande direktör uppgick till 424 (418) tkr och är 
täckt genom försäkring. Vid uppsägning från bolagets sida 
utgår lön under uppsägningstiden som är 6 månader samt 
avgångsvederlag om 18 månader reducerat med belopp mot-
svarande ny inkomst om nytt arbete erhålls. 

Ersättningsinformation avseende andra ledande befattnings-
havare inkluderar ersättning som har erhållits under perioden i 
verkställande ledningen. Ersättning till andra ledande befatt-
ningshavare i bolagsledningen, totalt 4 (3) personer varav 2 (2) 
kvinnor och 2 (1) män vid årsskiftet, har beslutats av verkstäl-
lande direktör i samråd med ordförande i styrelsen. Under året 
tillträdde 1 person varav 1 man i verkställande ledning. Under 
perioden februari till december 2013 har andra ledande befatt-
ningshavare bestått av 4 personer. Under januari bestod andra 
ledande befattningshavare av 5 personer varav 2 kvinnor och 3 
män. Den sammanlagda summan av dessa personers lön under 
perioden de ingick i verkställande ledning uppgick till 3 752 
(4 251) tkr. Pensionskostnaderna är täckta genom försäkring.

Enligt arbetsordningen för styrelsen i Kommuninvest i 
Sverige AB som har fastställts under 2013 ansvarar styrelsens 
ordförande i Kommuninvest i Sverige AB för att det utförs en 
oberoende granskning av bolagets ersättningspolicy och ersätt-
ningssystem. Utöver detta ansvarar styrelsens ordförande i kre-
ditmarknadsbolaget för att bereda styrelsens beslut om dels 
ersättning till den verkställande ledningen, dels ersättning till 
anställda som har det övergripande ansvaret för någon av kre-
ditmarknadsbolagets kontrollfunktioner, dels åtgärder för att 
följa upp tillämpningen av kreditmarknadsbolagets ersätt-
ningspolicy.

Ersättning till styrelsen i Kommuninvest ekonomisk förening
Styrelsen har under året bestått av 15 (15) ledamöter varav 6 (6) 
kvinnor och 15 (14) suppleanter varav 7 (7) kvinnor. Ann-
Charlotte Stenkil är ordförande och Alf Egnerfors är vice ord-
förande i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening.
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Styrelseordförande har erhållit ett fast arvode om 100 tkr samt 
rörligt arvode om 3,5 tkr per sammanträde. Vice ordförande 
har erhållit ett fast arvode om 50 tkr samt rörligt arvode om 3,5 
tkr per sammanträde. Två av styrelsens ledamöter utgör, till-
sammans med ordförande och vice ordförande, föreningens 
arbetsutskott och har därför ett årligt fast arvode om 12 tkr 

samt ett rörligt arvode om 3,5 tkr per sammanträde. Övriga 
styrelseledamöter har erhållit ett fast arvode om 6 tkr samt rör-
ligt arvode om 3,5 tkr per sammanträde. Suppleanter har erhål-
lit ett rörligt arvode om 3,5 tkr per sammanträde. Alla har ett 
rörligt arvode om 1,75 tkr per telefonmöte.

Löner och ersättningar – Kommuninvest i Sverige AB

2013, anges i tkr 
grundlön /

styrelsearvode
Rörlig  

ersättning
Övriga  

förmåner
Pensions – 

kostnad
Övriga 

ersättningar Summa

Styrelse 1 400 – - - – 1 400
Verkställande direktör 2 890 – 86 804 – 3 780
Vice verkställande direktör 1 836 – 1 424 – 2 261
Övriga i bolagsledningen 3 752 – 15 1 330 – 5 097
Övriga tjänstemän 37 685 – 251 4 876 – 42 812
Summa 47 563 – 353 7 434 – 55 350

2012
grundlön /

styrelsearvode
Rörlig  

ersättning
Övriga  

förmåner
Pensions– 

kostnad
Övriga 

ersättningar Summa

Styrelse 1 505 – – - – 1 505
Verkställande direktör 2 708 – 79 820 – 3 607
Vice verkställande direktör 1 830 – – 418 – 2 248
Övriga i bolagsledningen 4 251 – 8 966 – 5 225
Övriga tjänstemän 33 283 – 210 5 081 – 38 574
Summa 43 577 – 297 7 285 – 51 159

Ersättning till styrelsen  
i Kommuninvest ekonomisk förening, tkr 2013 2012

Alf Egnerfors 134 137
Andreas Sturesson, fr.o.m. april 2013 11 –
Ann-Charlotte Stenkil 205 202
Ann-Marie Jacobsson 21 24
Barbro Hassel 17 18
Bert Öhlund 27 23
Britt-Marie Lövgren – 17
Carina Blank 17 30
Carina Jönsson 11 4
Christina Johansson 17 24
Elver Jonsson 27 37
Ewa-May Karlsson 80 70
Fredrik Larsson 17 14
Gert Ove Thörnros 17 25
Jonas Ransgård, fr.o.m. april 2013 17 –
Lennart Holmlund 18 24
Lilly Bäcklund 21 21
Lotta Öhlund 30 27
Magnus Oscarsson 20 24
Malin Danielsson, fr.o.m. april 2013 11 –
Margreth Johnsson 84 78
Marie Wilén 11 17
Niklas Karlsson 23 24
Per Björklund – –
Per Mosseby, t.o.m. april 2013 14 24
Peter Hemlin 24 28
Peter Kärnström 18 21
Robert Mörk 27 31
Robert Stenkvist, fr.o.m. april 2013 7 –
Roland Åkesson 30 27
Stefan Gustafsson, t.o.m. april 2013 4 7
Urban Widmark 17 21
Åsa Herbst 20 20
Örjan Mossberg 30 31
Summa 1 027 1 050

Koncernen
Medelantalet anställda 2013 2012

Medelantalet anställda under året 66 62
 – varav kvinnor 27 27
Det finns inga anställda i föreningen

Arvode och kostnadsersättning till revisorer 2013 2012

Koncernen, tkr
Ernst & Young AB Revisionsuppdrag 1 145 1 138
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 1 605 1 559
Övriga tjänster 1 034 764

Arvode och kostnadsersättning till revisorer 2013 2012

Kommuninvest ekonomisk förening, tkr
Ernst & Young AB Revisionsuppdrag 162 145

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
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 arbetsupp-
gifter. Med begreppet revisionsverksamhet utöver revisions-
uppdraget avses kvalitetsgranskningstjänster, t ex granskning 
som utmynnar i rapport eller intyg som är avsedd även för 
andra än uppdragsgivaren. Med övriga tjänster avses sådant 
som inte är hänförligt till någon av ovanstående punkter.

Operationella leasingavtal där 
Kommuninvestkoncernen är leasetagare 2013 2012

Icke uppsägningsbara leasing- 
betalningar uppgår till:
Inom ett år 1 332 1 404
Mellan ett år och fem år 4 158 357
Längre än fem år 0 2
Summa 5 490 1 763

Under året uppgick kostnaderna till 3 483 (3 448) tkr.

Not 7 forts. 
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Not 8 Övriga rörelsekostnader

Koncernen 2013 2012

Försäkringskostnader 0,7 0,6
Kommunikation och information 2,5 4,2
Övriga rörelsekostnader 0,2 0,2
Summa 3,4 5,0

Not 9 Skatter

Koncernen
Redovisat i resultaträkningen 2013 2012

Aktuell skattekostnad
Skatt hänförlig till tidigare år1 – 72,6
Uppskjuten skatt avseende  
temporära skillnader –3,8 56,2
Uppskjuten skatt avseende  
obeskattade reserver – 53,7
totalt redovisad skattekostnad –3,8 182,5
1)  Vid avlämnandet av årsredovisningen 2011 var det inte klarlagt om överskottsutdelningen om 

276 mnkr var avdragsgill eller ej. I bokslutet 2011 bokades det därför upp 72,6 mnkr som skat-
tekostnad. Vid deklarationstillfället var det fastställt att överskottsutdelningen var avdragsgill, 
varför Föreningen gjorde avdrag för detta i deklarationen. Detta innebär att 72,6 mnkr redovisas 
som en skatteintäkt 2012.

Avstämning av effektiv skatt 2013 % 2013 2012 % 2012

Resultat före skatt 749,6 242,3
Skatt enligt gällande skattesats 22,0% 164,9 26,3% 63,7
Skatteeffekt avdragsgill utdelning –20,4% –153,2 –84,5% –204,8
Skatt hänförlig till tidigare år – – –30,0% –72,6
Utnyttjat ej tidigare redovisat underskottsavdrag 0,0% –8,2 7,3% 17,8
Effekt av ändrade skattesatser – – 5,1% 12,4
Ej avdragsgilla kostnader 0,0% 0,3 0,1% 0,3
Schablonränta p-fond – – 0,2% 0,6
Övrigt – – 0,0% 0,1
Redovisad effektiv skatt 0,0% 3,8 –75,3% –182,5

Skattekostnad hänförligt till övrigt totalresultat 2013 2012

Finansiella tillgångar som kan säljas –1,6 37,6
Låne- och kundfordringar – 0,3
Summa övrigt totalresultat –1,6 37,9

I koncernen och Kommuninvest ekonomisk förening uppgår underskottsavdrag som ej redovisats som skattefordran till 64 (64)
mnkr. Beloppet motsvarar 14 mnkr i skatt vid 22 procent skatt.

Redovisat i balansräkningen

Redovisade uppskjutna skattefordringar och skulder
Uppskjutna skattefordringar och skulder hänför till följande:

Uppskjuten 
skattefordran

Uppskjuten 
skatteskuld Netto

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Orealiserade marknadsvärdesförändringar
– varav redovisade i resultaträkningen 59,5 63,3 – – 59,5 63,3
– varav redovisats övrigt totalresultat –4,9 –6,5 – – –4,9 –6,5
Skattefordringar/–skulder, netto 54,6 56,8 – – 54,6 56,8

Kommuninvest ekonomisk förening 2013 2012

Redovisat i resultaträkningen
Periodens skattekostnad – –72,6
totalt redovisad skattekostnad 0,0 –72,6

Avstämning av effektiv skatt 2013 % 2013 2012 % 2012

Resultat före skatt 733,3 746,5
Skatt enligt gällande skattesats 22,0% 161,3 26,3% 196,3
Skatteeffekt avdragsgill utdelning –20,9% –153,2 –27,4% –204,8
Skatt hänförlig till tidigare år – – –9,7% –72,6
Utnyttjat ej tidigare redovisat underskottsavdrag –1,1% –8,1 2,3% 16,8
Ej skattepliktig vinst vid försäljning av dotterbolag – – –1,1% –8,3
Redovisad effektiv skatt 0% 0 –9,7% –72,6
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Not 10 Belåningsbara statsskuldförbindelser

Koncernen 2013 2012

Anskaffnings-
värde

Verkligt  
värde

Redovisat  
värde 

Anskaffnings  – 
värde

Verkligt  
värde

Redovisat  
värde 

Belåningsbara statsskuldförbindelser
 – svenska staten 9 024,6 9 073,0 9 073,0 6 792,5 6 809,3 6 809,3
 – svenska kommuner 1 851,4 1 865,0 1 865,0 2 086,6 2 103,7 2 103,7
 – utländska stater 3 714,8 3 688,2 3 688,2 2 213,6 2 247,8 2 247,8
Summa 14 590,8 14 626,2 14 626,2 11 092,7 11 160,8 11 160,8

varav: 
 – Noterade värdepapper på börs 14 626,2 11 160,8
 – Onoterade värdepapper 0,0 0,0

Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden 154,9 171,3
Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden –12,5 –13,0
Summa 142,4 158,3

Not 11 Utlåning till kreditinstitut

Kommuninvest ekonomisk förening 2013 2012

Utlåning i svensk valuta 0,3 8,8
Summa 0,3 8,8

Not 12 Utlåning

Med utlåning avses utlåning till kommuner, landsting samt 
kommun- och landstingsägda företag. Av den totala utlåningen 
är ca 40,9 (45,1) procent utlånat direkt till kommuner och 
landsting som är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk för-
ening. Resterande del av utlåningen har skett till deras företag 
med kommunal borgen och avser i huvudsak kommunala 
bostadsbolag 30,0 (30,7) procent och övriga företag med kom-
munal borgen 29,1 (24,2) procent. Kommuninvest har inte 
bedömt att det föreligger något nedskrivningsbehov per den 
31 december 2013.

Not 13  Obligationer och andra räntebärande  värdepapper

Koncernen 2013 2012

Anskaffnings-
värde

Verkligt  
värde

Redovisat  
värde

Anskaffnings– 
värde

Verkligt  
värde

Redovisat  
värde

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper
 – svenska bostadsinstitut 17 519,7 17 825,2 17 825,2 17 100,4 17 727,5 17 727,5
 – övriga svenska emittenter 874,5 904,4 904,4 690,4 731,3 731,3
 – övriga utländska emittenter 26 050,3 26 203,3 26 203,3 25 480,6 25 834,9 25 834,9
Summa 44 444,5 44 932,9 44 932,9 43 271,4 44 293,7 44 293,7

varav: 
 – Noterade värdepapper på börs 43 302,5 42 189,8
 – Onoterade värdepapper 1 630,4 2 103,9

Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden 1 804,7 2 024,2
Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden –35,4 –12,6
Summa 1 769,3 2 011,6
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Not 14 Aktier och andelar

Koncernen 2013 2012

Kapitalförsäkring 2,1 1,7
Summa aktier och andelar 2,1 1,7

Not 15 Aktier och andelar i intresseföretag

Administrative Solutions NLGFA AB, ägd andel 50 procent.  
Org nr: 556581-0669, Örebro
Koncernen 2013 2012

Antal aktier: 500 st 0,5 0,5
Summa 0,5 0,5

Administrative Solutions NLGFA AB hade 2013-12-31 en 
balansomslutning om 8,7 (6,6) mnkr, eget kapital om 2,0 (1,9) 
mnkr och ett resultat om 0,1 (0,04) mnkr.

Not 16 Aktier och andelar i dotterföretag

Kommuninvest ekonomisk förening
2013  

Antal aktier
2012

Antal aktier
2013  

Redovisat värde
2012 

Redovisat värde

Bolag
Kommuninvest i Sverige AB, 556281-4409 13 963 850 6 083 850 1 389,9 621,9
Summa 13 963 850 6 083 850 1 389,9 621,9

Värdet har ökat på grund av nyemission.

Not 17 Fordran hos dotterbolag

Kommuninvest ekonomisk förening 2013 2012

Koncernbidrag 741,1 805,3
Kundfordran 0,2 –
Summa 741,3 805,3

Not 18 Materiella tillgångar

Koncernen 2013 2012

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 21,4 19,8
Årets investeringar 1,8 1,6
Avyttringar 0,8 –
Utgående anskaffningsvärde 22,4 21,4

Ingående avskrivningar 14,7 11,4
Årets avskrivningar 2,9 3,3
Avyttringar –0,6 –
Utgående avskrivningar 17,0 14,7

Redovisade värden 5,4 6,7

Byggnad och mark
Ingående anskaffningsvärde 46,4 46,4
Årets investeringar 0,2 –
Utgående anskaffningsvärde 46,6 46,4

Ingående avskrivningar 13,6 12,7
Årets avskrivningar 0,9 0,9
Utgående avskrivningar 14,5 13,6

Redovisat värde 32,1 32,8
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Not 19 Övriga tillgångar

Koncernen 2013 2012

Övriga tillgångar 4,3 31,8
Summa 4,3 31,8

  Förutbetalda kostnader 
Not 20 och upplupna intäkter

Koncernen 2013 2012

Övriga förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 11,2 12,8
Summa 11,2 12,8

Not 21 Övriga skulder

Koncernen 2013 2012

Övriga skulder 24,7 13,5
Summa 24,7 13,5

Kommuninvest ekonomisk förening 2013 2012

Övriga skulder 0,2 0,1
Leverantörsskulder 0,3 –
Summa 0,5 0,1

  Upplupna kostnader
Not 22 och förutbetalda intäkter

Koncernen 2013 2012

Upplupen stabilitetsavgift 99,3 101,6
Övriga upplupna kostnader 22,9 24,6
Summa 122,2 126,2

Kommuninvest ekonomisk förening 2013 2012

Övriga upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter 0,2 0,2
Summa 0,2 0,2

  Avsättning för pensioner
Not 23 och liknande förpliktelser

Koncernen 2013 2012

Avsättning för pensionsåtaganden 2,5 2,1
Summa 2,5 2,1

Not 24 Efterställda skulder

Koncernen Redovisat värde

Valuta Nom Räntesats För fallo dag 2013 2012

Förlagslån SEK 1 000,0 Rörlig 2040-11-30 1 000,1 1 000,3
Summa 1 000,0 1 000,1 1 000,3

30-årigt förlagslån med 3 månaders rörlig ränta knuten till 
Stibor. Villkoren ger möjlighet att återbetala eller återköpa vid 
en tidigare tidpunkt om det eviga förlagslånet från Kommun-
invest ekonomisk förening till Kommuninvest i Sverige AB åter-
betalas eller återköps. Årets räntekostnad uppgår till 29,4 
(38,8) mnkr.

Medlemmarna får inte utan godkännande från Kommun-
invest ekonomisk förening överlåta förlagsbevis till annan än 
den som vid tidpunkten för överlåtelsen är medlem. Medlem 
som utträder ur föreningen kvarstår som långivare till fören-
ingen, den tidigare medlemmen får enbart överlåta fordringen 
till annan medlem enligt ovan.

  Eget kapital i Kommuninvest 
Not 25  ekonomisk förening

Kommuninvest ekonomisk förening har i koncernen klassifice-
rat andelskapital om 1 356,3 mnkr som eget kapital. Medlem 
som utträder eller utesluts ur föreningen skall få ut sitt inbe-
talda och genom insatsemission tillgodoförda insatskapital. 
Det är endast vid utträde eller uteslutning som medlem kan få 
ut insatskapital. Utbetalning av insatskapital skall ske sex 
månader efter avgången.

Utbetalning av insatser får dock ske endast i den mån fören-
ingens behållna tillgångar enligt den vid tidpunkten för 
avgången uppgjorda balansräkningen därtill förslår utan ian-
språktagande av reservfond eller uppskrivningsfond och att det 
kan ske utan åsidosättande av övriga medlemmars lika rätt. 

Vid återbetalning äger föreningen avräkna det belopp som 
erfordras för reglering av förfallna motfordringar från fören-
ingen respektive fordringar från föreningens företag. Per bok-
slutsdatum föreligger inga belopp för återbetalning.
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Not 26 Eget kapital i koncernen

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
totalt eget  

kapital

Koncernen
Andels– 
kapital

Bundna  
reserver

Fond för  
verkligt värde

Fria  
reserver

Ingående eget kapital 2012-01-01 309,7 175,0 –87,6 782,9 1 180,0
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 0,0 –150,4 0,0 150,4 0,0
Periodens totalresultat 0,0 0,0 110,7 424,8 536,4

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta 0,0 0,0 0,0 –276,0 –276,0
Nytt andelskapital under året
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 29,9 0,0 0,0 0,0 29,9
Ny årlig insats från medlemmarna 276,0 0,0 0,0 0,0 276,0
Utgående eget kapital 2012-12-31 615,6 24,7 23,1 1 082,1 1 745,3

Ingående eget kapital 2013-01-01 615,6 24,7 23,1 1 082,1 1 745,3
Periodens totalresultat 0,0 0,0 –5,7 745,8 740,1

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta 0,0 0,0 0,0 778,5 778,5
Avsatt till reservfond 41,0 41,0 0

Nytt andelskapital under året
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7
Ny årlig insats från medlemmarna 728,0 0,0 0,0 0,0 728,0
Utgående eget kapital 2013-12-31 1 356,3 65,6 17,4 1 008,5 2 444,6

Not 27 Ställda säkerheter

Koncernen 2013 2012

I form av ställda säkerheter för egna skulder 
och avsättningar
Kapitalförsäkring för pensionsåtaganden 2,1 1,7
Fastighetsinteckningar 42,0 42,0
Deponerat hos Riksbanken
 – statspapper 5 676,7 5 039,2
 –  värdepapper utgivna av svenska 

kommuner och landsting 653,3 2 213,1
 – svenska säkerställda obligationer 16 622,2 15 188,3
Summa ställda säkerheter 22 996,3 22 484,3

Redovisat värde för skulder och avsättningar där pant ställts 
uppgick till 25,5 (25,1) mnkr. Värdepapper deponerade hos 
Riksbanken är ett krav för att Kommuninvest är medlem i 
Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar, RIX.

Not 28 Åtaganden

Koncernen 2013 2012

Utställda lånelöften 3 480,0 2 876,4
Summa 3 480,0 2 876,4
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Not 29 Närstående

Närståenderelationer
Kommuninvest ekonomisk förening har haft närståendetransaktioner med Kommuninvest i Sverige AB. Fordringar och skulder 
till dotterbolag framgår i balansräkningen.

Närståenderelation, anges i tkr År

Försäljning av 
varor/tjänster till 

närstående

Inköp av varor/
tjänster från 
närstående Övrigt (ränta)

Skuld till 
närstående per 

31 december

Fordran på 
närstående per 

31 december

Kommuninvest i Sverige AB 2013 48 2 628 29 448 126 1 741 176
2012 0 1 217 38 782 13 1 805 579

Not 30 Händelser efter balansdagen

Inget väsentligt har hänt efter balansdagen.
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Det redovisade värdet för utlåning till kreditinstitut består av 
fordringar på kreditinstitut inklusive fordringar i äkta åter-
köpstransaktioner vilka redovisas till upplupet anskaffnings-
värde. Skillnaden mellan redovisat värde och verkligt värde 
avser fordringar i äkta återköpstransaktioner.

Det redovisade värdet för utlåningen består dels av utlåning 
redovisad till upplupet anskaffningsvärde, utlåning som ingår i 
en verkligt värde säkringsrelation samt utlåning redovisad till 
verkligt värde. 

Det redovisade värdet för skulder till kreditinstitut och 
emitterade värdepapper består dels av skulder redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde, skulder som ingår i en verkligt 
värde säkringsrelation samt skulder redovisade till verkligt 
värde. 

Beräkning av verkligt värde
Allmänt
Verkligt värde skall för finansiella instrument, oavsett om de 
värderas till verkligt värde i balansräkningen eller verkligt 
värde beräknas i upplysningssyfte, uppdelas enligt följande tre 
nivåer
Nivå 1:  värdering sker enligt priser noterade på en aktiv mark-

nad för samma instrument.
Nivå 2:  värdering sker utifrån direkt eller indirekt observerbar 

marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3:  värdering sker utifrån indata som inte är observerbara 

på marknaden där det finns betydande inslag av egna 
uppskattningar.

Not 31 Finansiella tillgångar och skulder – koncernen

2013
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde  

via resultaträkningen
Lånefordringar  

och kundfordringar
Investeringar som  

hålles till förfall

Finansiella  
tillgångar som  

kan säljas
Finansiella skulder värderade till  

verkligt värde via resultaträkningen 

Andra  
finansiella  

skulder

Derivat  
som används  

i säkrings– 
redovisning

Summa  
redovisat  

värde
Verkligt  

värde

Fin tillg som bestäms  
tillhöra denna kategori

Innehav för  
handelsändamål

Fin skulder som 
bestäms tillhöra 
denna kategori

Innehav för 
handelsändamål

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 13 096,5 – 0,0 – 1 529,7 – – – – 14 626,2 14 626,2
Utlåning till kreditinstitut – – 2 832,5 – – – – – – 2 832,5 2 832,5
Utlåning 78 801,3 – 129 842,7 – – – – – – 208 644,0 208 910,0
Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 32 562,1 0,0 0,0 0,0 12 370,8 – – – – 44 932,9 44 932,9
Derivat 0,0 2 466,2 – – – – – – 3 769,6 6 235,8 6 235,8
Övriga tillgångar – – 11,8 – – – – – – 2,0 2,0
Summa 124 459,9 2 466,2 132 687,0 – 13 900,5 – – – 3 769,6 277 273,4 277 539,4
Skulder till kreditinstitut – – – – – 2 266,2 – 2 108,8 – 4 375,0 4 375,6
Emitterade värdepapper – – – – – 120 818,5 – 135 440,2 – 256 258,7 256 935,5
Derivat – – – – – – 11 606,2 – 1 625,6 13 231,8 13 231,8
Övriga skulder – – – – – – – 20,4 – 20,4 20,4
Efterställda skulder – – – – – – – 1 000,1 – 1 000,1 993,7
Summa – – – – – 123 084,7 11 606,2 138 569,5 1 625,6 274 886,0 275 557,0

2012
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde  

via resultaträkningen
Lånefordringar  

och kundfordringar
Investeringar som  

hålles till förfall

Finansiella  
tillgångar som  

kan säljas
Finansiella skulder värderade till  

verkligt värde via resultaträkningen 

Andra  
finansiella  

skulder

Derivat  
som används  

i säkrings– 
redovisning

Summa  
redovisat  

värde
Verkligt  

värde

Fin tillg som bestäms  
tillhöra denna kategori

Innehav för  
handelsändamål

Fin skulder som 
bestäms tillhöra 
denna kategori

Innehav för 
handelsändamål

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 9 239,4 – 0,0 – 1 921,4 – – – – 11 160,8 11 160,8
Utlåning till kreditinstitut – – 15 637,3 – – – – – – 15 637,3 15 636,6
Utlåning 73 686,7 – 127 264,0 – – – – – – 200 950,7 201 156,0
Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 27 583,2 250,4 0,0 – 16 460,1 – – – – 44 293,7 44 293,7
Derivat – 5 525,9 – – – – – – 5 531,5 11 057,4 11 057,4
Övriga tillgångar – – 2,3 – – – – – – 2,3 2,3
Summa 110 509,3 5 776,3 142 903,6 0,0 18 381,5 0,0 0,0 0,0 5 531,5 283 102,2 283 306,8
Skulder till kreditinstitut – – – – – 2 610,6 – 3 022,8 – 5 633,4 5 632,7
Emitterade värdepapper – – – – – 120 098,8 – 137 158,5 – 257 257,3 257 658,8
Derivat – – – – – – 16 074,3 – 1 442,9 17 517,2 17 517,1
Övriga skulder – – – – – – – 9,4 – 9,4 9,4
Efterställda skulder – – – – – – – 1 000,3 – 1 000,3 995,7
Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122 709,4 16 074,3 141 191,0 1 442,9 281 417,6 281 813,7
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Not 31 Finansiella tillgångar och skulder – koncernen

2013
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde  

via resultaträkningen
Lånefordringar  

och kundfordringar
Investeringar som  

hålles till förfall

Finansiella  
tillgångar som  

kan säljas
Finansiella skulder värderade till  

verkligt värde via resultaträkningen 

Andra  
finansiella  

skulder

Derivat  
som används  

i säkrings– 
redovisning

Summa  
redovisat  

värde
Verkligt  

värde

Fin tillg som bestäms  
tillhöra denna kategori

Innehav för  
handelsändamål

Fin skulder som 
bestäms tillhöra 
denna kategori

Innehav för 
handelsändamål

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 13 096,5 – 0,0 – 1 529,7 – – – – 14 626,2 14 626,2
Utlåning till kreditinstitut – – 2 832,5 – – – – – – 2 832,5 2 832,5
Utlåning 78 801,3 – 129 842,7 – – – – – – 208 644,0 208 910,0
Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 32 562,1 0,0 0,0 0,0 12 370,8 – – – – 44 932,9 44 932,9
Derivat 0,0 2 466,2 – – – – – – 3 769,6 6 235,8 6 235,8
Övriga tillgångar – – 11,8 – – – – – – 2,0 2,0
Summa 124 459,9 2 466,2 132 687,0 – 13 900,5 – – – 3 769,6 277 273,4 277 539,4
Skulder till kreditinstitut – – – – – 2 266,2 – 2 108,8 – 4 375,0 4 375,6
Emitterade värdepapper – – – – – 120 818,5 – 135 440,2 – 256 258,7 256 935,5
Derivat – – – – – – 11 606,2 – 1 625,6 13 231,8 13 231,8
Övriga skulder – – – – – – – 20,4 – 20,4 20,4
Efterställda skulder – – – – – – – 1 000,1 – 1 000,1 993,7
Summa – – – – – 123 084,7 11 606,2 138 569,5 1 625,6 274 886,0 275 557,0

2012
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde  

via resultaträkningen
Lånefordringar  

och kundfordringar
Investeringar som  

hålles till förfall

Finansiella  
tillgångar som  

kan säljas
Finansiella skulder värderade till  

verkligt värde via resultaträkningen 

Andra  
finansiella  

skulder

Derivat  
som används  

i säkrings– 
redovisning

Summa  
redovisat  

värde
Verkligt  

värde

Fin tillg som bestäms  
tillhöra denna kategori

Innehav för  
handelsändamål

Fin skulder som 
bestäms tillhöra 
denna kategori

Innehav för 
handelsändamål

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 9 239,4 – 0,0 – 1 921,4 – – – – 11 160,8 11 160,8
Utlåning till kreditinstitut – – 15 637,3 – – – – – – 15 637,3 15 636,6
Utlåning 73 686,7 – 127 264,0 – – – – – – 200 950,7 201 156,0
Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 27 583,2 250,4 0,0 – 16 460,1 – – – – 44 293,7 44 293,7
Derivat – 5 525,9 – – – – – – 5 531,5 11 057,4 11 057,4
Övriga tillgångar – – 2,3 – – – – – – 2,3 2,3
Summa 110 509,3 5 776,3 142 903,6 0,0 18 381,5 0,0 0,0 0,0 5 531,5 283 102,2 283 306,8
Skulder till kreditinstitut – – – – – 2 610,6 – 3 022,8 – 5 633,4 5 632,7
Emitterade värdepapper – – – – – 120 098,8 – 137 158,5 – 257 257,3 257 658,8
Derivat – – – – – – 16 074,3 – 1 442,9 17 517,2 17 517,1
Övriga skulder – – – – – – – 9,4 – 9,4 9,4
Efterställda skulder – – – – – – – 1 000,3 – 1 000,3 995,7
Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122 709,4 16 074,3 141 191,0 1 442,9 281 417,6 281 813,7

Eftersom endast en liten del av Kommuninvests finansiella 
instrument handlas på en aktiv marknad med noterade priser 
enligt nivå 1 används främst accepterade och väl inarbetade 
värderingstekniker för bestämmande av verkligt värde. 
Värderingsteknikerna baseras på observerbar marknadsinfor-
mation enligt värderingsnivå 2. De värderingstekniker som 
används bygger på diskonterade kassaflöden samt priser från 
primär och sekundärmarknaden. Finansiella instrument där 
värderingen innehåller betydande inslag av indata som inte är 
observerbara i marknaden eller egna bedömningar har klassats 
till värderingsnivå 3.

Utlåning
Verkligt värde har beräknats genom en diskontering av förvän-
tade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan är satt till 

swapräntan justerad med aktuella nyutlåningsmarginaler. 
Beräkningstekniken leder till att i tider då nyutlåningsmargi-
nalen stiger, uppstår ett verkligt värde som är lägre på tidigare 
gjord utlåning och tvärtom. Kommuninvests utlåning riktar sig 
enbart till medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening 
och till medlemmarnas majoritetsägda företag.

Belåningsbara statsskuldförbindelser samt obligationer  
och andra räntebärande värdepapper
Placeringar som handlas på en aktiv marknad värderas utifrån 
noterade marknadspriser och klassificeras i nivå 1. För place-
ringar där noterade marknadspriser inte härrör från aktiv han-
del har verkligt värde beräknats genom en diskontering av för-
väntade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har 
satts till swapräntan justerad utifrån emittentens kreditrisk. 
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Dessa placeringar klassificeras i nivå 2. Större delen av place-
ringarna finns hos svenska staten, svenska säkerställda obliga-
tioner, statligt garanterade finansiella institutioner inom 
OECD samt banker i Norden. Kommuninvest har inte några 
positioner i strukturerade kreditprodukter som ABS, Asset-
Backed Securities eller CDOs, Collateralised Debt Obligations.

Skulder till kreditinstitut, emitterade värdepapper  
samt  efterställda skulder
Upplåning inom ramen för det Svenska Kommun obliga tions-
programmet värderas till det noterade marknadspriset och 
klassificeras i nivå 1. Övrig upplåning har värderats genom en 
diskontering av förväntade framtida kassaflöden där diskonte-
ringsräntan har satts till swapräntan justerad för aktuella upp-
låningsmarginaler för upplåningens struktur och marknad. 
Upplåningar där förväntade framtida kassaflöden beror av icke 
observerbar marknadsdata klassificeras i nivå 3, i annat fall 
klassificeras de i nivå 2. 

Derivat 
Standardiserade derivat i form av FRA-kontrakt kopplade till 
IMM dagar som handlas på en aktiv marknad värderas enligt 
nivå 1. Verkligt värde på övriga derivat beräknas genom en 
 diskontering av förväntade framtida kassaflöden. I de fall 
 framtida förväntade kassaflöden beror av icke observerbara 
marknadsdata klassificeras derivaten i nivå 3, i annat fall 
 klassificeras de i nivå 2. Samtliga derivat som klassificeras i 
nivå 3 är transaktionsmatchande swappar till upplåningar  
som klassificeras i nivå 3. Diskonteringsräntan har satts till  
den aktuella noterade swapräntan i respektive valuta. För 
 valutaswappar har diskonteringsräntan justerats med aktuella 
basisswapspreadar. Derivat redovisas som tillgång när det har 
ett positivt marknadsvärde och som en skuld när det har ett 
negativt marknadsvärde.

Utlåning till kreditinstitut, övriga tillgångar och övriga skulder
För dessa poster är det redovisade värdet en godtagbar approx-
imation av det verkliga värdet. Utlåning till kreditinstitut 
består av bankkonton samt repotransaktioner med en löptid 
om maximalt 7 dagar. Övriga tillgångar och övriga skulder 
består av kundfordringar och leverantörsskulder samt 
koncern interna fordringar och skulder.

Väsentliga antaganden och osäkerhetsfaktorer
Kommuninvest har använt de värderingstekniker som bäst 
bedömts spegla värdet på företagets tillgångar och skulder. 
Förändringar i underliggande marknadsdata skulle kunna 
innebära förändringar i resultat- och balansräkningen vad 
 gäller de orealiserade marknadsvärdena. Värderingskurvorna 
bestäms också utifrån aktuella upp- och utlåningsmarginaler 
där ökade marginaler på utlåning leder till orealiserade förlus-
ter då befintliga affärer blir mindre värda. Kommuninvest har 
enbart en marginell ränteriskexponering och eftersom 
Kommun invest säkrar övriga marknadsrisker är det föränd-
ringar i kreditspread som ger upphov till marknadsvärdes-
förändringarna. 

En höjning av utlåningspriset med 10 bp på de fordringar 
som redovisas till verkligt värde skulle innebära en förändring i 
resultatet om –191 (–180) mnkr. En höjning av upplåningskost-
naden med 10 bp på de skulder som värderas till verkligt värde 
skulle innebära en förändring av resultatet om +300 (+317) 
mnkr. En parallellförskjutning av utlånings- och upplånings-
priset uppåt respektive nedåt med 10 bp skulle innebära en 
resultatförändring med +/–109 (+/– 137) mnkr.

En förskjutning av värderingskurvan uppåt respektive nedåt 
med 10 bp för de finansiella instrument som värderas enligt 
nivå 3 skulle innebära en resultatförändring med +/–33 (+/–87) 
mnkr. 

Samtliga förändringar ovan avser balansdagen samt är 
exklusive skatteeffekt. Påverkan på eget kapital sker med hän-
syn till skatteeffekten. 

Alla marknadsvärdeseffekter är orealiserade och eftersom 
Kommuninvest har för avsikt att hålla tillgångarna och skul-
derna till förfall innebär detta att dessa värden normalt sett 
inte realiseras. Ett undantag är försäljningar av placeringar 
som kan ske som en del av den löpande likviditetshanteringen 
och placeringsförvaltningen samt vid behov för anpassning till 
interna och externa regelverk. Återköp av upplåningar eller 
utlåningar, som alltid sker på initiativ av investerare respektive 
kunder, leder också till att marknadsvärden realiseras. 

Osäkerhet i värderingen på grund av ej observerbar indata
Indata som inte är observerbara i marknaden utgörs av korrela-
tioner mellan marknadsdata samt volatiliteter på löptider 
längre än de för vilka observerbar marknadsdata finns att 
tillgå. Instrument som påverkas av ej observerbar indata utgörs 
av emitterade strukturerade värdepapper med möjlighet till 
förtidsinlösen och de derivat som på transaktionsnivå säkrar 
dessa. Mottagarbenet i ett sådant derivat utgörs alltid av 
kupongerna i det emitterade värdepapperet och betalbenet av 
en interbankränta +/– en fast marginal.

Resultatpåverkan från dessa kontrakt uppkommer när 
Kommuninvests upplåningsmarginaler för denna typ av upp-
låning förändras. Hur stor förändringen blir beror på den för-
väntade återstående löptiden i kontrakten, vilken i sin tur beror 
av icke observerbar indata. Den resultatpåverkan från ej obser-
verbar indata som uppkommer kan därför hänföras till hur 
indatat påverkar den uppskattade återstående löptiden på kon-
trakten.

Kommuninvest har beräknat durationen till 4,4 år men upp-
skattar att ej observerbara indata under rimliga förhållanden 
leder till en genomsnittlig duration på den i förtid uppsägnings-
bara upplåningen i intervallet 2,8–5,1 år. Detta skulle ha en 
resultatpåverkan i intervallet –1,8–+3,1 mnkr. 

Godkännande av värderingsmodeller
Värderingsmodeller som används är godkända i bolagets 
ALCO, Asset and Liability Committé. Ekonomiavdelningen är 
ansvarig för värderingsprocessen inklusive värderingsmodel-
lerna. Risk&Analys-avdelningen är ansvarig för att säkerställa 
en oberoende kontroll av kvaliteten i de värderingsmodeller 
och marknadsdata som används vid värderingen.

Not 31 forts. 
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Finansiella instrument värderade till verkligt värde i balansräkningen

2013 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Belåningsbara statsskuldförbindelser 12 228,9 2 397,3 – 14 626,2
Utlåning – 78 801,3 – 78 801,3
Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 31 690,8 13 242,1 – 44 932,9
Derivat 0,0 5 616,1 619,7 6 235,8
Summa 43 919,7 100 056,8 619,7 144 596,2
Skulder till kreditinstitut – 2 039,9 226,3 2 266,2
Emitterade värdepapper – 111 981,6 8 836,9 120 818,5
Derivat 1,7 11 894,2 1 335,9 13 231,8
Summa 1,7 125 915,7 10 399,1 136 316,5

Kommuninvest ser löpande över kriterierna för nivåindelning 
av finansiella tillgångar och skulder som ska värderas till verk-
ligt värde, se ”Beräkning av verkligt värde” sid 70. Under peri-

oden har 6 568,6 mnkr överförts till nivå 1 från nivå 2. 
Samtliga överföringar anses ha skett per 2013-06-30.

2012 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Belåningsbara statsskuldförbindelser 8 081,5 3 079,3 – 11 160,8
Utlåning – 73 686,7 – 73 686,7
Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 20 299,6 23 833,9 160,2 44 293,7
Derivat 9,9 9 354,3 1 693,2 11 057,4
Summa 28 391,0 109 954,2 1 853,4 140 198,6
Skulder till kreditinstitut – 2 374,1 236,5 2 610,6
Emitterade värdepapper – 85 421,1 34 677,8 120 098,9
Derivat 1,9 12 987,3 4 527,9 17 517,1
Summa 1,9 100 782,5 39 442,2 140 226,6

Under 2012 har värdepapper om 5 987,8 mnkr överförts från nivå 2 till nivå 1. Detta avser statspapper och institut med statlig 
garanti.

Rörelser i nivå 3
I tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för sådana finansiella instrument som värderats till 
verkligt värde i balansräkningen med utgångspunkt från en värderingsteknik som bygger på icke-observerbar indata (nivå 3). 
Värdeförändring i nivå 3 följs upp löpande under året.

Obligationer och 
räntebärande 
värdepapper

Derivat  
tillgångar

Derivat  
skulder 

Skulder till 
kreditinstitut

Emitterade 
värdepapper totalt

Öppningsbalans 2012-01-01 150,9 2 581,2 –1 978,0 –228,7 –32 626,0 –32 100,6
Redovisade vinster och förluster:
– redovisat i resultaträkningen 
(nettoresultat av finansiella transaktioner) 9,3 –891,3 –2 520,5 –7,8 3 464,8 54,5
Anskaffningsvärde förvärv – 3,3 –29,4 – –17 199,5 –17 225,6
Förfall under året – 0,1 – – 11 682,8 11 682,9
Utgående balans 2012-12-31 160,2 1 693,3 –4 527,9 –236,5 –34 677,9 –37 588,8

Vinster och förluster redovisade i 
resultaträkningen (nettoresultat av 
finansiella transaktioner) för tillgångar som 
ingår i den utgående balansen 2012-12-31 9,3 –1 137,9 –2 515,6 –7,7 3 731,0 79,1

Öppningsbalans 2013-01-01 160,2 1 693,3 –4 527,9 –236,5 –34 677,9 –37 588,8
Redovisade vinster och förluster:
– redovisat i resultaträkningen 
(nettoresultat av finansiella transaktioner) – –1 073,6 3 201,4 10,2 –2 323,5 –185,5
Anskaffningsvärde förvärv – – –9,4 – –5 133,2 –5 142,6
Årets förfall –160,2 – – – 33 297,7 33 137,5
Utgående balans 2013-12-31 – 619,7 –1 335,9 –226,3 –8 836,9 –9 779,4

Vinster och förluster redovisade i 
resultaträkningen (nettoresultat av 
finansiella transaktioner) för tillgångar som 
ingår i den utgående balansen 2013-12-31 – –1 695,6 1 973,6 10,2 –386,6 –98,4

 

Not 31 forts. 
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Finansiella instrument ej värderade till verkligt värde i balansräkningen

2013 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Utlåning till kreditinstitut – 2 832,5 – 2 832,5
Utlåning – 130 108,7 – 130 108,7
Övriga tillgångar – 2,0 – 2,0
Summa – 132 943,2 – 132 943,2
Skulder till kreditinstitut – 2 109,4 – 2 109,4
Emitterade värdepapper 92 298,9 43 818,1 – 136 117,0
Övriga skulder – 20,4 – 20,4
Efterställda skulder – 993,7 – 993,7
Summa 92 298,9 46 941,6 – 139 240,5

Not 32 Information om finansiella tillgångar och skulder som är föremål för kvittning – koncernen

I syfte att begränsa marknadsrisker som uppstår när upplå-
ningens och utlåningens avtalsmässiga villkor inte överens-
stämmer, använder Kommuninvest sig av riskhanteringsinstru-
ment i form av derivatkontrakt. Kommuninvests derivat är s.k. 
OTC derivat, dvs. de är ej handlade på en börs utan görs under 
ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
Masteravtal, en organisation där Kommuninvest är medlem. 
Till ISDA avtalet, har ett tilläggsavtal CSA (Credit Support 
Annex) tecknats med en betydande del av motparterna. CSA 
avtal reglerar rätten att inhämta säkerheter för att eliminera 
exponeringen.

För affärer gjorda under ISDA Masteravtal nettas i största 
möjliga utsträckning alla betalningsflöden med en motpart 

som förfaller under en och samma dag, inom varje valuta till ett 
nettobelopp som skall betalas från en motpart till en annan. 
För specifika händelser, såsom utebliven betalning, konkurs 
etc. avslutas alla affärer med motparten, en värdering görs och 
reglering sker netto.

ISDA Masteravtal uppfyller inte kriterierna för kvittning i 
balansräkningen då den legala kvittningsrätten enbart gäller i 
en angiven typ av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs.

Information – per typ av finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder som är föremål för kvittning, 
som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning 
eller liknande avtal.

Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen

2013-12-31
Belopp1 redovisade  

i balansräkningen
Finansiella  
instrument

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
säkerhet–värdepapper

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
kontantsäkerhet Nettobelopp

tillgångar
Derivat 6 235,8 –5 329,3 –791,3 – 115,2
Repor 2 796,9 – –2 796,9 – –
Skulder
Derivat –13 231,8 5 329,3 – – –7 902,5
totalt –4 199,1 0,0 –3 588,2 – –7 787,3

Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen

2012-12-31
Belopp1 redovisade  

i balansräkningen
Finansiella  
instrument

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
säkerhet–värdepapper

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
kontantsäkerhet Nettobelopp

tillgångar
Derivat 11 057,4 –9 568,9 –984,5 – 504,0
Repor 15 679,6 – –15 679,6 – –
Skulder
Derivat –17 517,2 9 568,9 – – –7 948,3
totalt 9 219,8 0,0 –16 664,1 – –7 444,3

1) Ingen kvittning har skett av belopp som redovisas i balansräkningen

Not 31 forts. 
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Not 33 Kapitaltäckning – koncernen

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 kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker 
och operativa risker och dessutom skall omfatta beräknat kapi-
talkrav för ytterligare identifierade 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, ryktesrisk samt strategisk 
risk. Kommuninvest har lagt fast en intern kapitaltäcknings-
kvot som inkluderar samtliga risker i verksamheten enligt 
pelare 1 och 2 samt därutöver ett extra riskutrymme som buf-
fert 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 

 ekonomisk påverkan,
–  s k stresstester och scenarioanalyser,
–  förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjlig-

heter, samt
–  ny lagstiftning och andra omvärldsförändringar.

Översynen av kapitalplanen är en integrerad del av arbetet med 
Kommuninvest i Sverige AB:s årliga verksamhetsplan och bud-
get. 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 kapital-
behov som uppkommer till följd av de risker (pelare 1 och 2) 
som identifierats på rimligt sätt är täckta inom ramen för aktu-
ellt kapital. 

Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda 
policy/strategidokument ska i likhet med viktigare kreditbeslut 
och investeringar alltid relateras till institutets aktuella och 
framtida kapitalbehov. 

Information om Kommuninvest i Sverige AB:s riskhantering 
lämnas i förvaltningsberättelsen samt i not 2.

Kommuninvest i Sverige AB har valt att i denna årsredovis-
ning endast lämna de upplysningar som krävs om kapitalbas 
och kapitalkrav enligt 3 kap 1–2 §§ och 4 kap. Finans-
inspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentlig-
görande av information om kapitaltäckning och riskhantering 
FFFS 2007:5. Övriga upplysningar som krävs enligt dessa före-
skrifter lämnas på Kommuninvest i Sverige AB:s hemsida 
www.kommuninvest.se.

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

Kapitalbas
Primärt kapital 2013 2012

Andelskapital 1 356,3 615,6
Balanserad vinst 328,1 681,8
Årets resultat 745,8 424,8
Avgår uppskjuten skattefordran –59,5 –63,4
Avgår återbäring/insatsemission –696,5 –778,5
Summa primärt kapital 1 674,2 880,3

Supplementärt kapital

Tidsbundna förlagslån, efter reduktion, max 837,1 440,1
Summa supplementärt kapital 837,1 440,1
total kapitalbas 2 511,3 1 320,4

Kapitalkrav
Kreditrisk enligt schablonmetoden 2013 2012

1. Exponeringar mot stater och centralbanker – –
2.  Exponeringar mot kommuner och därmed 

jämförliga samfälligheter – –
3. Institutsexponeringar 272,6 370,4
4. Företagsexponeringar 0,3 1,2
5. Övriga poster 4,1 3,3
Summa kapitalkrav för kreditrisker 277,0 374,9

Risker i handelslagret

Ränterisker
– Specifik risk – 0,6
– Generell risk – 0,8
Summa kapitalkrav för  
risker i handelslagret 0,0 1,4

Operativa risker

Basmetoden 79,3 79,3
Summa kapitalkrav för operativa risker 79,3 79,3

Valutarisk 

Valutarisk 0,1 0,5
Summa kapitalkrav för valutarisker 0,1 0,5

totalt minimikapitalkrav 356,4 456,1

Startkapital 48,0 48,0
Kapitaltäckningskvot 7,05 2,89
Kapitaltäckningsgrad, % 56,4% 23,1%
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Fem år i sammandrag – koncernen
Nyckeltal 2009–2013, mnkr 2013 2012 2011 2010 2009

tillväxt
Utlåning (förändring i %) 3,8 19,6 25,7 8,2 18,1
Räntenetto (förändring i %) 25,6 34,9 32,5 13,0 151,4

Konsolidering
Kapitalbas i % av balansomslutning 0,91 0,47 0,63 0,75 0,42
Justerad kapitalbas i % av balansomslutning1 1,21 0,85 0,81 0,75 0,42
Kapitaltäckningskvot 7,05 2,89 4,42 7,50 4,30
Justerad kapitaltäckningskvot1 9,46 5,29 5,65 7,50 4,30
Kapitaltäckningsgrad (%) 56,4 23,1 35,3 60,0 34,4
Justerad kapitaltäckningsgrad (%)1 75,7 42,3 45,2 60,0 34,4

Effektivitet
Förvaltningskostnader i % av utlåning2 0,122 0,129 0,156 0,138 0,112
Förvaltningskostnader exklusive  
stabilitetsavgiften i % av utlåning2 0,074 0,079 0,106 0,108 0,092
Förvaltningskostnader i % av balansomslutning2 0,092 0,092 0,112 0,097 0,076
Förvaltningskostnader exklusive  
stabilitetsavgiften i % av balansomslutning2 0,056 0,056 0,076 0,076 0,062
Utlåning/anställd (mnkr) 2 980,6 3 091,5 2 848,7 2 523,2 2 522,9
Förändring (%) –3,6 8,5 12,9 0,0 –1,2

Intäkts-/kostnadsrelation (IK)
Räntenetto samt övriga rörelseintäkter i relation  
till summa kostnader 0,28 0,33 0,46 0,43 0,36

Övriga uppgifter
Antal anställda vid årets utgång 70 65 59 53 49

1)  Justerad kapitalbas: kapitalbas justerad för beräknad ännu ej beslutad kapitalförstärkning från Kommuninvest ekonomisk förenings medlemmar, att beslutas på föreningens stämma 2014 avseende 
innevarande års resultat. Den beräknade ännu ej beslutade kapitalförstärkningen avseende 2013 års resultat uppgår till 696,5 mnkr. Justerad kapitalbas används vid beräkning av Justerad kapitalbas  
i procent av balansomslutning, Justerad kapitaltäckningskvot samt vid beräkning av Justerad kapitaltäckningsgrad.      

2)  Med förvaltningskostnader avses allmänna administrationskostnader, avskrivningar samt övriga rörelsekostnader.
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Resultaträkning 1 januari–31 december, mnkr 2013 2012 2011 2010 2009

Räntenetto 968,9 771,5 572,1 431,7 381,8
Provisionskostnader –5,6 –8,5 –8,6 –4,4 –3,5
Nettoresultat av finansiella transaktioner 38,7 –267,1 72,1 17,2 90,6
Övriga rörelseintäkter 1,9 6,4 1,3 2,3 2,5
Summa intäkter 1 003,9 502,3 636,9 446,8 471,4

Allmänna administrationskostnader –247,1 –250,8 –250,7 –175,1 –131,4
Avskrivningar –3,8 –4,2 –3,7 –3,9 –2,6
Övriga rörelsekostnader –3,4 –5,0 –7,7 –6,2 –4,8
Summa kostnader –254,3 –260,0 –262,1 –185,1 –138,8

Rörelseresultat 749,6 242,3 374,8 261,7 332,6
Skatter –3,8 182,5 –100,0 –70,1 –103,0
Årets resultat 745,8 424,8 274,8 191,6 229,6
Övrigt totalresultat –5,7 110,7 –76,2 –52,6 31,8
Summa totalresultat 740,1 535,5 198,6 139,0 261,4

Balansräkningssammandrag per den 31 december 2013 2012 2011 2010 2009

Belåningsbara statsskuldförbindelser 14 626,2 11 160,8 10 841,7 12 887,7 20 912,3
Utlåning till kreditinstitut 2 832,5 15 637,3 1 756,6 1 703,9 1 865,5
Utlåning 208 644,0 200 950,7 168 070,5 133 729,1 123 624,1
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 44 932,9 44 293,7 39 518,7 28 759,5 25 604,1
Aktier och andelar 2,1 1,7 1,3 0,9 0,7
Aktier i intresseföretag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Derivat 6 235,8 11 057,4 13 687,2 13 024,0 11 105,3
Materiella tillgångar, inventarier 5,4 6,7 8,4 8,6 3,7
Materiella tillgångar, byggnader och mark 32,1 32,8 33,7 30,1 26,4
Övriga tillgångar 85,4 110,8 112,8 69,4 22,4
Uppskjuten skattefordran 54,6 56,8 38,4 14,6 –
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11,2 12,8 19,1 26,4 7,1
Summa tillgångar 277 462,6 283 322,0 234 088,9 190 254,7 183 172,0

Skulder till kreditinstitut 4 375,0 5 633,4 4 172,4 3 461,9 7 371,1
Emitterade värdepapper 256 258,7 257 257,3 218 037,4 173 851,9 164 696,1
Derivat 13 231,8 17 517,2 9 354,5 10 794,2 9 873,0
Aktuell skatteskuld – 26,7 101,0 63,0 59,9
Övriga skulder 24,7 13,5 75,6 13,4 259,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 122,2 126,2 112,2 44,7 36,6
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2,5 2,1 1,6 1,2 0,9
Uppskjuten skatteskuld – – 53,7 57,3 62,4
Efterställda skulder 1 000,1 1 000,3 1 000,2 1 002,9 –
Summa skulder och avsättningar 275 015,0 281 576,7 232 908,6 189 290,5 182 359,7

Eget kapital 2 447,6 1 745,3 1 180,3 964,2 812,3
Summa skulder, avsättningar och eget kapital 277 462,6 283 322,0 234 088,9 190 254,7 183 172,0

Finansiella rapporter
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Underskrifter
Härmed försäkras att koncern- och årsredovisningen är upp-
rättad i enlighet med internationella redovisningsstandarder 
IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisnings-
sed, att årsredovisningen ger en rättvisande bild av koncernens 
och moderföretagets ställning och resultat, samt att förvalt-
ningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen 
av koncernens och moderföretagets verksamhet, ställning och 
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som de företag som ingår i koncernen står inför.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår 
nedan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 5 mars 2014. 
Koncernens resultaträkning, rapport över totalresultat och 
balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräk-
ning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 10 april 
2014.

Örebro den 5 mars 2014

 Ann-Charlotte Stenkil Alf Egnerfors Carina Blank
 Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot

 Åsa Herbst Margreth Johnsson Elver Jonsson
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Ewa-May Karlsson Niklas Karlsson Örjan Mossberg
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Robert Mörk Magnus Oscarsson Jonas Ransgård
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Roland Åkesson Bert Öhlund Lotta Öhlund
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

  Tomas Werngren 
  Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har lämnats 5 mars 2014
Ernst & Young AB

Peter Strandh
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening, org.nr 
716453-2074

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Kommuninvest ekonomisk förening för 2013. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning avser i 
detta dokument sidorna 8–77.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredo-
visningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger 
en rättvisande bild enligt International Financial Reporting 
Standards, såsom de antagits av EU, och lag om årsredovisning 
i kreditinstitut och värdepappersbolag, och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern-
redovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revi-
sionen enligt International Standards on Auditing och god 
 revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredo-
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgär-
der som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprät-
tar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 
den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kas-
saflöden för året enligt årsredovisningslagen och koncernredo-
visningen har upprättats i enlighet med lag om årsredovisning i 
kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställ-
ning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat 

och kassaflöden för året enligt International Financial 
 Repor ting Standards, såsom de antagits av EU, och lag om 
 årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. För -
valt nings berättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncern redovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
 resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och  
för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositio-
ner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Kommuninvest 
ekonomisk förening för 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för förvalt-
ningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och 
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska 
föreningar.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot fören-
ingen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen, lag om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller för-
eningens stadgar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

Örebro den 5 mars 2014

Ernst & Young AB

Peter Strandh
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport
Vi, av föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening 
utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommuninvest eko-
nomisk förenings verksamhet för 2013.

Styrelsen och VD svarar för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med stadgarna för föreningen samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att 
granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten 
bedrivits i enlighet med föreningsstämmans uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt lagen om ekonomiska för-
eningar, stadgarna för föreningen samt av föreningsstämman 
beslutad arbetsordning för lekmannarevisorerna. Genom att ta 

del av handlingar/underlag för beslut, protokoll, diskussion/
information med företagsledning och föreningsstyrelse 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 föreningens verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt, att verk-
samheten bedrivits i enlighet med kommunalrättsliga regler 
och principer för kommunal verksamhet i företagsform och att 
föreningens interna kontroll har varit tillräcklig.

Örebro den 5 mars 2014 

 Niklas Sjöberg Anita Bohman
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Medlemmar i Kommuninvest 
 ekonomisk förening
Per den 31 december 2013

Medlemsnamn Län
Antal inv. 

2013-12-31
Medlem  

år Nr

Ale Västra Götalands län 28 074 1993 22
Alingsås Västra Götalands län 38 619 1994 29
Alvesta Kronobergs län 19 280 1999 108
Aneby Jönköpings län 6 375 2009 242
Arboga Västmanlands län 13 493 1994 45
Arjeplog Norrbottens län 2 980 2006 188
Arvidsjaur Norrbottens län 6 471 2005 165
Arvika Värmlands län 25 817 1997 89
Askersund Örebro län 11 096 1993 18
Avesta Dalarnas län 21 582 2006 176
Bengtsfors Västra Götalands län 9 550 1997 83
Berg Jämtlands län 7 160 1997 55
Bjurholm Västerbottens län 2 436 2007 193
Bjuv Skåne län 14 801 2009 244
Boden Norrbottens län 27 838 2001 121
Bollebygd Västra Götalands län 8 562 2001 115
Bollnäs Gävleborgs län 26 141 2004 156
Borgholm Kalmar län 10 619 2010 253
Borlänge Dalarnas län 50 023 1994 34
Borås Västra Götalands län 105 995 2011 267
Botkyrka Stockholms län 87 580 2006 189
Boxholm Östergötlands län 5 278 1994 31
Bromölla Skåne län 12 336 2000 110
Bräcke Jämtlands län 6 559 2009 240
Burlöv Skåne län 17 114 2009 233
Båstad Skåne län 14 275 1996 73
Dals-Ed Västra Götalands län 4 740 2009 227
Degerfors Örebro län 9 500 1993 17
Dorotea Västerbottens län 2 757 2006 186
Eda Värmlands län 8 426 1994 38
Eksjö Jönköpings län 16 464 2002 131
Emmaboda Kalmar län 8 964 2007 206
Enköping Uppsala län 40 656 2012 268
Eskilstuna Södermanlands län 99 729 2007 194
Eslöv Skåne län 31 920 2004 150
Essunga Västra Götalands län 5 494 1995 70
Fagersta Västmanlands län 12 872 1994 27
Falkenberg Hallands län 41 912 1994 48
Falköping Västra Götalands län 31 988 2010 250
Falun Dalarnas län 56 767 1994 43
Filipstad Värmlands län 10 563 2005 172
Finspång Östergötlands län 20 903 2006 181
Flen Södermanlands län 16 156 1995 69
Forshaga Värmlands län 11 292 2007 196
Färgelanda Västra Götalands län 6 520 1998 98
Gagnef Dalarnas län 10 023 2001 118
Gislaved Jönköpings län 28 713 2011 266
Gnesta Södermanlands län 10 409 2007 195
Gnosjö Jönköpings län 9 406 1994 39
Gotland Gotlands län 57 161 1994 28
Grums Värmlands län 8 925 1995 66

Medlemsnamn Län
Antal inv. 

2013-12-31
Medlem  

år Nr

Grästorp Västra Götalands län 5 641 2008 223
Gullspång Västra Götalands län 5 185 2009 241
Gällivare Norrbottens län 18 339 2005 160
Gävle Gävleborgs län 97 236 1993 1
Göteborg Västra Götalands län 533 271 2012 272
Götene Västra Götalands län 13 028 2000 112
Habo Jönköpings län 10 975 2001 117
Hagfors Värmlands län 12 071 2007 191
Hallsberg Örebro län 15 267 1993 16
Hallstahammar Västmanlands län 15 524 2006 175
Halmstad Hallands län 94 084 2009 247
Hammarö Värmlands län 15 136 1997 90
Haninge Stockholms län 80 932 2003 134
Haparanda Norrbottens län 9 886 2005 163
Heby Uppsala län 13 450 2002 132
Hedemora Dalarnas län 15 021 1994 41
Herrljunga Västra Götalands län 9 274 1999 101
Hjo Västra Götalands län 8 805 1996 77
Hofors Gävleborgs län 9 511 2003 145
Huddinge Stockholms län 102 557 2004 158
Hudiksvall Gävleborgs län 36 829 2006 184
Hultsfred Kalmar län 13 635 1997 87
Hylte Hallands län 10 001 2010 252
Håbo Uppsala län 19 968 2005 159
Hällefors Örebro län 6 982 1993 20
Härjedalen Jämtlands län 10 281 2004 148
Härnösand Västernorrlands län 24 509 1993 21
Härryda Västra Götalands län 35 732 1995 65
Hässleholm Skåne län 50 227 2009 234
Höganäs Skåne län 25 084 1995 67
Högsby Kalmar län 5 718 1997 80
Hörby Skåne län 14 917 2009 231
Höör Skåne län 15 637 2010 254
Jokkmokk Norrbottens län 5 066 2005 174
Järfälla Stockholms län 69 167 2013 277
Jönköping Jönköpings län 130 798 2008 219
Kalix Norrbottens län 16 387 1999 109
Kalmar Kalmar län 63 887 2007 197
Karlsborg Västra Götalands län 6 757 2002 126
Karlshamn Blekinge län 31 272 1997 91
Karlskoga Örebro län 29 728 1993 15
Karlskrona Blekinge län 63 912 1993 24
Karlstad Värmlands län 87 786 2005 170
Katrineholm Södermanlands län 32 930 1994 50
Kil Värmlands län 11 810 2004 147
Kinda Östergötlands län 9 802 2001 124
Kiruna Norrbottens län 23 196 2006 180
Knivsta Uppsala län 15 580 2008 214
Kramfors Västernorrlands län 18 450 2005 162
Kristianstad Skåne län 81 009 1994 54
Kristinehamn Värmlands län 23 949 2009 238
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Medlemsnamn Län
Antal inv. 

2013-12-31
Medlem  

år Nr

Krokom Jämtlands län 14 643 2005 164
Kumla Örebro län 20 904 1993 12
Kungsbacka Hallands län 77 390 1994 36
Kungsör Västmanlands län 8 175 1995 62
Kungälv Västra Götalands län 42 109 2003 135
Köping Västmanlands län 25 237 2001 120
Laholm Hallands län 23 517 1999 102
Landskrona Skåne län 43 073 1994 44
Laxå Örebro län 5 580 1993 13
Lekeberg Örebro län 7 289 1995 61
Leksand Dalarnas län 15 157 1999 105
Lerum Västra Götalands län 39 319 2007 203
Lessebo Kronobergs län 8 059 2003 139
Lidköping Västra Götalands län 38 414 2009 243
Lilla Edet Västra Götalands län 12 829 2006 178
Lindesberg Örebro län 23 176 1993 4
Ljungby Kronobergs län 27 277 2009 230
Ljusdal Gävleborgs län 18 931 2003 143
Ljusnarsberg Örebro län 4 875 1993 14
Lomma Skåne län 22 496 1995 60
Ludvika Dalarnas län 25 712 2007 202
Luleå Norrbottens län 75 383 1994 42
Lund Skåne län 114 291 2008 220
Lycksele Västerbottens län 12 270 1997 82
Lysekil Västra Götalands län 14 369 2006 182
Malung-Sälen Dalarnas län 10 061 2009 224
Malå Västerbottens län 3 155 1997 79
Mariestad Västra Götalands län 23 870 2005 166
Mark Västra Götalands län 33 753 1999 104
Mellerud Västra Götalands län 8 892 1998 97
Mjölby Östergötlands län 26 313 1996 9
Mora Dalarnas län 19 998 2002 129
Motala Östergötlands län 42 187 2005 173
Mullsjö Jönköpings län 7 039 2004 151
Munkedal Västra Götalands län 10 205 1994 46
Munkfors Värmlands län 3 656 2004 153
Mönsterås Kalmar län 12 949 1996 78
Mörbylånga Kalmar län 14 368 1997 88
Nora Örebro län 10 399 1994 19
Norberg Västmanlands län 5 608 1993 23
Nordanstig Gävleborgs län 9 491 2006 187
Nordmaling Västerbottens län 7 006 1995 71
Norrköping Östergötlands län 133 749 2009 246
Norrtälje Stockholms län 56 845 2011 261
Norsjö Västerbottens län 4 175 2003 144
Nybro Kalmar län 19 489 2007 190
Nykvarn Stockholms län 9 523 2007 204
Nyköping Södermanlands län 53 038 2011 265
Nynäshamn Stockholms län 26 796 2009 245
Nässjö Jönköpings län 29 516 2001 123
Ockelbo Gävleborgs län 5 785 1994 32
Olofström Blekinge län 12 902 2009 235
Orsa Dalarnas län 6 849 1995 58
Orust Västra Götalands län 15 036 1994 47
Osby Skåne län 12 713 2008 211
Oskarshamn Kalmar län 26 212 1996 72
Ovanåker Gävleborgs län 11 354 2000 113
Oxelösund Södermanlands län 11 403 2003 133
Pajala Norrbottens län 6 299 1994 52

Medlemsnamn Län
Antal inv. 

2013-12-31
Medlem  

år Nr

Perstorps Skåne län 7 139 2011 264
Piteå Norrbottens län 41 278 1994 53
Ragunda Jämtlands län 5 458 2007 210
Robertsfors Västerbottens län 6 738 2002 127
Ronneby Blekinge län 27 871 2009 248
Rättvik Dalarnas län 10 766 1998 96
Sala Västmanlands län 21 769 2009 236
Salem Stockholms län 16 001 2010 257
Sandviken Gävleborgs län 37 250 1993 7
Sigtuna Stockholms län 43 372 2002 125
Simrishamn Skåne län 18 951 1997 85
Sjöbo Skåne län 18 401 2007 198
Skara Västra Götalands län 18 580 1997 92
Skellefteå Västerbottens län 71 988 1994 25
Skinn skatte-
berg Västmanlands län 4 411 2006 179
Skurup Skåne län 15 025 1998 94
Skövde Västra Götalands län 52 859 2012 273
Smedjebacken Dalarnas län 10 691 1994 30
Sollefteå Västernorrlands län 19 623 2005 168
Solna Stockholms län 72 740 2011 263
Sorsele Västerbottens län 2 595 2010 249
Sotenäs Västra Götalands län 8 928 2001 119
Staffanstorp Skåne län 22 672 1995 64
Stenungsund Västra Götalands län 24 932 2007 199
Storfors Värmlands län 4 131 2004 157
Storuman Västerbottens län 5 954 1996 74
Strängnäs Södermanlands län 33 389 2007 200
Strömstad Västra Götalands län 12 480 1999 106
Strömsund Jämtlands län 11 984 1994 35
Sundbyberg Stockholms län 42 626 2012 274
Sunne Värmlands län 13 011 1995 76
Surahammar Västmanlands län 9 834 2005 171
Svalöv Skåne län 13 332 2013 278
Svedala Skåne län 20 067 1995 59
Svenljunga Västra Götalands län 10 299 2008 217
Säffle Värmlands län 15 276 2004 155
Säter Dalarnas län 10 873 2003 140
Sävsjö Jönköpings län 10 969 1997 93
Söderhamn Gävleborgs län 25 442 2006 183
Söderköping Östergötlands län 14 195 1998 99
Södertälje Stockholms län 91 072 2012 271
Sölvesborg Blekinge län 16 800 2007 209
Tanum Västra Götalands län 12 303 1994 33
Tibro Västra Götalands län 10 754 2013 276
Tidaholm Västra Götalands län 12 565 2010 259
Tierp Uppsala län 20 144 2008 222
Timrå Västernorrlands län 18 062 2008 213
Tingsryd Kronobergs län 12 156 2008 218
Tjörn Västra Götalands län 15 050 1995 63
Tomelilla Skåne län 12 891 2003 136
Torsby Värmlands län 12 013 1997 81
Torsås Kalmar län 6 879 2001 116
Tranemo Västra Götalands län 11 531 2001 122
Tranås Jönköpings län 18 197 2002 130
Trelleborg Skåne län 42 837 2003 138
Trollhättan Västra Götalands län 56 573 1993 3
Trosa Södermanlands län 11 680 2006 177
Tyresö Stockholms län 44 281 2010 258
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Antal inv. 

2013-12-31
Medlem  

år Nr

Töreboda Västra Götalands län 8 992 2007 208
Uddevalla Västra Götalands län 53 025 1993 5
Ulricehamn Västra Götalands län 23 211 2008 221
Umeå Västerbottens län 118 349 1993 2
Upplands VäsbyStockholms län 41 449 1999 107
Upplands-Bro Stockholms län 24 703 2010 251
Uppsala Uppsala län 205 199 2013 275
Uppvidinge Kronobergs län 9 288 2008 216
Vadstena Östergötlands län 7 383 1994 51
Vaggeryd Jönköpings län 13 209 2008 212
Valdemarsvik Östergötlands län 7 585 1994 37
Vallentuna Stockholms län 31 616 2010 256
Vansbro Dalarnas län 6 730 2007 207
Vara Västra Götalands län 15 609 2010 255
Varberg Hallands län 59 936 1993 8
Vaxholm Stockholms län 11 188 2009 228
Vetlanda Jönköpings län 26 419 1998 100
Vilhelmina Västerbottens län 6 887 2007 205
Vimmerby Kalmar län 15 287 1997 86
Vindeln Västerbottens län 5 344 1997 95
Vingåker Södermanlands län 8 835 2004 152
Vårgårda Västra Götalands län 11 065 1994 56
Vänersborg Västra Götalands län 37 369 1993 6
Vännäs Västerbottens län 8 583 2007 192
Värmdö Stockholms län 39 784 2010 260
Värnamo Jönköpings län 33 155 2012 270
Västervik Kalmar län 35 867 1994 26
Växjö Kronobergs län 85 822 2003 137
Ydre Östergötlands län 3 617 2001 114
Ystad Skåne län 28 623 2004 154
Åmål Västra Götalands län 12 229 2012 269
Ånge Västernorrlands län 9 548 2003 141
Åre Jämtlands län 10 420 2007 201
Årjäng Värmlands län 9 953 2009 226
Åsele Västerbottens län 2 875 2005 167
Åstorp Skåne län 14 927 1997 84
Åtvidaberg Östergötlands län 11 460 2008 215
Älmhult Kronobergs län 15 759 2009 232
Älvdalen Dalarnas län 7 096 1996 75
Älvkarleby Uppsala län 9 132 2009 229
Älvsbyn Norrbottens län 8 168 2002 128
Ängelholm Skåne län 39 866 1995 68
Öckerö Västra Götalands län 12 574 2009 237
Ödeshög Östergötlands län 5 174 1995 57
Örebro Örebro län 140 599 1993 11
Örkelljunga Skåne län 9 653 2000 111
Örnsköldsvik Västernorrlands län 54 986 2005 169
Östhammar Uppsala län 21 352 2009 239
Östra Göinge Skåne län 13 687 2009 225
Överkalix Norrbottens län 3 436 2004 146
Övertorneå Norrbottens län 4 709 1994 40
Landstinget 
Dalarna 277 349 2011 262
Landstinget 
Gävleborg 277 970 1999 103
Landstinget i 
Uppsala län 345 481 2005 161
Landstinget i 
Värmland 273 815 2004 149

Medlemsnamn Län
Antal inv. 

2013-12-31
Medlem  

år Nr

Landstinget 
Norrbotten 249 436 2006 185
Landstinget 
Sörmland 277 569 1994 49
Landstinget 
Västmanland 259 054 2003 142
Örebro Läns 
Landsting 285 395 1993 10

Innan föreningen bildades 1993, fanns bolaget Kommuninvest i Örebro 
län AB. De kommuner och landsting som ursprungligen startade 
Kommuninvest och ingick som aktieägare i detta bolag – bildat 1986 – 
var Örebro kommun, Örebro läns landsting, Askersunds kommun, 
Karlskoga kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Degerfors 
kommun, Hällefors kommun, Nora kommun, Laxå kommun samt 
Ljusnarsbergs kommun.
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Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska stämman årligen fastställa arvoden till styrelsen, 
revisorerna och lekmannarevisorerna. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar 
 
att arvoden till föreningsstyrelsen, lekmannarevisorer och revisor skall utgå enligt 
bilaga. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Arne Lernhag (M)  
Öckerö kommun 
Ordförande 
 

Anders Ceder (S) 
Lindesbergs kommun 
Vice ordförande  

Anders Berglöv (S)  
Flens kommun  
 

Kenneth Carlsson (FP) 
Färgelanda kommun 

Elisabet Lassen (S) 
Sollefteå kommun  
 

Martina Mossberg (M) 
Haninge kommun 

Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-03-11 
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      Bilaga 
Arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmanna-
revisorerna 
Styrelsen 
Ordförande (styrelsen och dess arbetsutskott) 
Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 100 000 kronor  
Rörligt arvode   3 500 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde.  
 
Vice ordförande (styrelsen och dess arbetsutskott) 
Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 50 000 kronor  
Rörligt arvode   3 500 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 
 
Ledamöter (styrelsen och dess arbetsutskott) 
Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode   12 000 kronor  
Rörligt arvode   3 500 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 
 
Ledamöter (styrelsen) 
Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode   6 000 kronor  
Rörligt arvode   3 500 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 
 
Suppleanter (styrelsen) 
Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Rörligt arvode   3 500 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 
 
Vid telefonsammanträde utgår ett halvt rörligt arvode med 1 750 kronor per gång vid 
närvaro på sammanträde. Vid sammanträde per capsulam utgår inget rörligt arvode. 
 
Kommentarer 
Det fasta arvodet till ordföranden respektive vice ordföranden omfattar såväl uppdraget 
i styrelsen som i arbetsutskottet. Rörligt arvode utgår därutöver vid såväl styrelse- som 
utskottssammanträden. Övriga ledamöter som väljs att ingå i arbetsutskottet har 
likaledes ett fast arvode som omfattar såväl styrelsen som arbetsutskottet. Rörligt 
arvode som för ordföranden och vice ordföranden. 
 
Kommittéer och utskott inrättade av styrelsen 
Om ordförande, vice ordförande, ledamot eller suppleant utses att ingå i kommitté, 
utskott eller motsvarande, utgår rörligt arvode som vid styrelsemöte. 
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Om styrelsen utser någon som inte tillhör styrelsen att ingå i kommitté, utskott eller 
motsvarande, beslutar styrelsen om vilket arvode som skall utgå. 
 
Lekmannarevisorer 
Ledamöter 
Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode   12 000 kronor  
Rörligt arvode   3 500 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 
 
Vid telefonsammanträde utgår ett halvt rörligt arvode med 1 750 kronor per gång vid 
närvaro på sammanträde. Vid sammanträde per capsulam utgår inget rörligt arvode. 
Arvodet omfattar även lekmannarevisorernas uppdrag inom den ekonomiska 
föreningens företag. 
 
Det noteras att lekmannarevisorernas uppdrag inte omfattar Administrative Solutions 
NLGFA AB. 
 
Revisor  
Arvode till revisor utgår enligt räkning. 
 
Gemensamt om arvoden till styrelse och lekmannarevisor 
Arvodena inkluderar gottgörelse också för övriga omkostnader som uppkommer i 
anledning av uppdraget. Traktamente eller annan motsvarande ersättning utgår inte. 
 
Utöver arvode lämnar föreningen ersättning för faktiska logi- och resekostnader som 
uppkommit i anledning av uppdraget. Om ledamot eller suppleant är anställd i 
Kommuninvest, utgår inte något arvode. 
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Information om arvoden till styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna i föreningens företag 
Bakgrund 
Valberedningen i föreningens företag har föreslagit att årsstämmorna i Kommuninvest i 
Sverige AB, Kommuninvest fastighets AB samt Administrative Solutions NLGFA AB 
skall fastställa arvoden till styrelsen, lekmannarevisorer och revisor enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningens företag föreslår att stämman beslutar 
 
att i protokollet notera att information om föreslagna arvoden i föreningens företag, 
lämnats enligt bilaga. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Ann-Charlotte Stenkil, (M) 
Varbergs kommun 
ordförande  

Alf Egnerfors, (S) 
Eskilstuna kommun 
vice ordförande  
 

Margreth Johnsson, (S) 
Trollhättans kommun 
 

Ewa-May Karlsson, (C) 
Vindelns kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-03-11 
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      Bilaga 
 
Förslag till arvoden i föreningens företag 
 
Kommuninvest i Sverige AB 

Styrelsen 
Ordförande 
Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 400 000 kronor  
Rörligt arvode 0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde.  
 
Ledamöter 
Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 100 000 kronor  
Rörligt arvode 10 000 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 
 
Telefonsammanträde och sammanträde per capsulam 
Vid telefonsammanträde utgår ett halvt rörligt arvode med 5 000 kronor per gång vid 
närvaro på sammanträde. Vid sammanträde per capsulam utgår inget rörligt arvode. 
 
Kommittéer och utskott inrättade av styrelsen 
Om ordförande eller ledamot utses att ingå i kommitté, utskott eller motsvarande, utgår 
rörligt arvode som vid styrelsemöte. Om styrelsen utser någon som inte tillhör styrelsen 
att ingå i kommitté, utskott eller motsvarande, beslutar styrelsen om vilket arvode som 
skall utgå. 
 
Lekmannarevisorer 
Arvodet till lekmannarevisorernas uppdrag i föreningen beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening. Arvodet omfattar även lekmannarevisorernas 
uppdrag inom den ekonomiska föreningens företag. 
 
Revisor  
Arvode till revisor utgår enligt räkning. 
 
Gemensamt om arvoden till styrelse och lekmannarevisor 
Arvodena inkluderar gottgörelse för omkostnader som uppkommer i anledning av 
uppdraget. Traktamente eller annan motsvarande ersättning utgår inte. 
 
Utöver arvode lämnar bolaget ersättning för faktiska logi- och resekostnader som 
uppkommit i anledning av uppdraget. Om ledamot är anställd i Kommuninvest, utgår 
inte något arvode. 
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Valberedning 
Arvodet till valberedningen i föreningens företag beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Kommuninvest fastighets AB 

Styrelsen 
Ordförande 
Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 0 kronor  
Rörligt arvode 0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde.  
 
Vice ordförande  
Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 0 kronor  
Rörligt arvode   0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 
 
Ledamöter 
Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode   0 kronor  
Rörligt arvode 0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 
 
Suppleanter 
Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode   0 kronor  
Rörligt arvode 0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 
 
Kommittéer och utskott inrättade av styrelsen 
Inget arvode utgår. 
 
Lekmannarevisorer 
Arvodet till lekmannarevisorernas uppdrag i föreningen beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening. Arvodet omfattar även lekmannarevisorernas 
uppdrag inom den ekonomiska föreningens företag. 
 
Revisor  
Arvode till revisor utgår enligt räkning. 
 
Ytterligare om arvoden till styrelsen 
Bolaget lämnar ersättning för faktiska logi- och resekostnader som uppkommit i 
anledning av uppdraget. 
 



Sida 4/5 
 Svenska kommuner och landsting i samverkan 

Om ordförande, vice ordförande, ledamot eller suppleant är anställd i Kommuninvest, 
utgår inte något arvode. 

Valberedning 
Arvodet till valberedningen i föreningens företag beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Administrative Solutions NLGFA AB 

Styrelsen 
Ordförande 
Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 15 000 kronor  
Rörligt arvode 0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde.  
 
Ledamöter 
Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 5 000 kronor  
Rörligt arvode 0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 
 
Suppleanter 
Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 0 kronor  
Rörligt arvode 2 000 kronor Per gång då suppleant tjänstgör 
 
Lekmannarevisorer 
Det noteras att lekmannarevisorernas uppdrag inte omfattar Administrative Solutions 
NLGFA AB. 
 
Revisor  
Arvode till revisor utgår enligt räkning. 
 
Ytterligare om arvoden till styrelse 
Arvodena inkluderar gottgörelse för omkostnader som uppkommer i anledning av 
uppdraget. Traktamente eller annan motsvarande ersättning utgår inte. 
 
Utöver arvode lämnar bolaget ersättning för faktiska logi- och resekostnader som 
uppkommit i anledning av uppdraget.  
 
Arvodesbeloppen är vägledande för föreningens ombud på bolagets årstämma. Om så 
erfordras för att uppnå enighet med bolagets andra ägare (Kommunalbanken), äger 
ombudet rösta för avvikande arvodesbelopp på bolagets årsstämma. 
 
Om ordförande, ledamot eller suppleant är anställd i Kommuninvest, utgår inte något 
arvode. 
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Valberedning 
Arvodet till valberedningen i föreningens företag beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 
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Fastställande av arvoden till valberedningen 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen årligen bereda ett förslag till val av val-
beredning i den ekonomiska föreningen. Förslaget skall också innefatta ett förslag till 
arvodering. 
 
Styrelsen behandlade ärendet 2014-03-05. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar 
 
att arvoden till valberedningen i föreningen skall utgå enligt bilaga. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

                      
Ann-Charlotte Stenkil  Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-03-11 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Ordinarie föreningsstämman 
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      Bilaga 
 
 
 
Arvoden till valberedningen i föreningen 
 
Valberedningens ordförande 
Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode   6 000 kronor  
Rörligt arvode   3 500 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 

 
Valberedningens vice ordförande 
Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode   3 000 kronor  
Rörligt arvode   3 500 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 

 
Valberedningens ledamöter 
Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Rörligt arvode   3 500 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 

 
Vid telefonsammanträde utgår ett halvt rörligt arvode med 1 750 kronor per gång vid 
närvaro på sammanträde. Vid sammanträde per capsulam utgår inget rörligt arvode. 
 
Övrigt om arvodet till valberedningen 
Arvodet inkluderar gottgörelse för övriga omkostnader som uppkommer i anledning av 
uppdraget. Traktamente eller annan motsvarande ersättning utgår inte. Utöver arvode 
lämnar föreningen ersättning för faktiska logi- och resekostnader som uppkommit i 
anledning av uppdraget.  
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Val av styrelse och av dess ordförande och vice 
ordförande 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska stämman årligen välja styrelse, ordförande och vice 
ordförande. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar 
 
att för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, välja följande styrelse, 
ordförande och vice ordförande: 
 
Ordinarie ledamöter 

Ann-Charlotte Stenkil, (M), Varbergs kommun, omval 
Alf Egnerfors, (S), Eskilstuna kommun, omval  
Carina Blank, (S), Gävle kommun, omval  
Åsa Herbst, (M), Ängelholms kommun, omval  
Margreth Johnsson, (S), Trollhättans kommun, omval  
Elver Jonsson, (FP), Alingsås kommun, omval 
Ewa-May Karlsson, (C), Vindelns kommun, omval 
Niklas Karlsson, (S), Landskrona kommun, omval 
Örjan Mossberg, (V), Växjö kommun, omval 
Robert Mörk, (S), Örebro läns landsting, omval 
Magnus Oscarsson, (KD), Ödeshögs kommun, omval 
Jonas Ransgård, (M), Göteborgs Stad, omval 
Roland Åkesson, (C), Mönsterås kommun, omval 
Bert Öhlund, (S), Skellefteå kommun, omval 
Lotta Öhlund, (MP), Hallsbergs kommun, omval 
 
Suppleanter 

Lilly Bäcklund, (S), Lycksele kommun, omval 
Lennart Holmlund, (S), Umeå kommun, omval  
Barbro Hassel, (S), Skara kommun, omval 
Camilla Egberth, (S), Motala kommun, nyval 
Peter Kärnström, (S), Sandvikens kommun, omval 
Christina Johansson, (M), Hällefors kommun, omval 
Urban Widmark, (M), Hässleholms kommun, omval 

2014-03-12 
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Fredrik Larsson, (M), Landstinget i Värmland, omval 
Peter Hemlin, (M), Sotenäs kommun, omval 
Ann-Marie Jacobsson, (C), Färgelanda kommun, omval  
Marie Wilén, (C), Heby kommun, omval 
Malin Danielsson, (FP), Huddinge kommun, omval 
Gertowe Thörnros, (V), Degerfors kommun, omval 
Andreas Sturesson, (KD), Jönköpings kommun, omval 
Robert Stenkvist, (SD), Botkyrka kommun, omval 
 
Ordförande: Ann-Charlotte Stenkil 
Vice ordförande: Alf Egnerfors 
 
att när ordinarie ledamot är förhindrad, ska suppleant tjänstgöra enligt följande 
turordning: 
 
Vid frånvaro av ordinarie 
ledamot för 

Tjänstgör suppleant i 
följande ordning 

Moderaterna (M) M, FP, KD, C, S, V, SD 
Centerpartiet (C) C, M, FP, KD, S, V, SD 
Folkpartiet (FP) FP, M, C, KD, S, V, SD 
Kristdemokraterna (KD) KD, M, C, FP, S, V, SD 
Socialdemokraterna (S) S, V, M, C, FP, KD, SD 
Vänsterpartiet (V) V, S, M, C, FP, KD, SD 
Miljöpartiet (MP) S, V, M, C, FP, KD, SD 

Om mer än en suppleant från angivet parti är närvarande, 
tjänstgör de i den ordningsföljd som de upptagits i protokollet  
från stämman där de valdes. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Arne Lernhag (M) 
Öckerö kommun  
Ordförande 
 

Anders Ceder (S) 
Lindesbergs kommun 
Vice ordförande  

Anders Berglöv (S)  
Flens kommun 
 

Kenneth Carlsson (FP) 
Färgelanda kommun 

Elisabet Lassen (S) 
Sollefteå kommun  
 

Martina Mossberg (M) 
Haninge kommun 

Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 
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Information om val av styrelse och lekmannarevisorer i 
föreningens företag 
Bakgrund 
Valberedningen i föreningens företag har föreslagit att årsstämmorna i Kommuninvest i 
Sverige AB, Kommuninvest fastighets AB samt Administrative Solutions NLGFA AB 
ska välja styrelse och lekmannarevisorer enligt bilaga. 
 
Det noteras att val av revisorer i förekommande fall bereds av lekmannarevisorerna. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningens företag föreslår att stämman beslutar 
 
att i protokollet notera att information om föreslagna val av styrelse och 
lekmannarevisorer i föreningens företag, lämnats enligt bilaga. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Ann-Charlotte Stenkil, (M) 
Varbergs kommun 
ordförande  

Alf Egnerfors, (S) 
Eskilstuna kommun 
vice ordförande  
 

Margreth Johnsson, (S) 
Trollhättans kommun 
 

Ewa-May Karlsson, (C) 
Vindelns kommun 
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      Bilaga 
 
 
Förslag till val av styrelse och lekmannarevisorer i 
föreningens företag 
 
Kommuninvest i Sverige AB 
Styrelse 
För tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma väljs: 
 
Ordinarie ledamöter 

Ellen Bramness Arvidsson, omval 
Lorentz Andersson, omval 
Kurt Eliasson, omval 
Catharina Lagerstam, omval 
Anna Sandborgh, omval 
Johan Törngren, omval 
Anna von Knorring, omval 
 
Ordförande: Ellen Bramness Arvidsson 
 
Lekmannarevisorer 
För tiden intill slutet av ordinarie stämma som hålls år 2016 
valdes vid stämman 2012-04-18: 
 
Anita Bohman, (S), Västerviks kommun 
Niklas Sjöberg, (M), Skurups kommun 
 
Årets stämma ska därför inte utse lekmannarevisorer. 
 
Kommuninvest fastighets AB 
Styrelse 
För tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma väljs: 
 
Ordinarie ledamöter 

Michael Jansson, omval 
Johanna Larsson, nyval 
 
Suppleant 

Maria Viimne, omval 
 
Ordförande: Johanna Larsson 
Vice ordförande: Michael Jansson 
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Lekmannarevisorer 
För tiden intill slutet av ordinarie stämma som hålls år 2016 
valdes vid stämman 2012-04-18: 
 
Anita Bohman, (S), Västerviks kommun 
Niklas Sjöberg, (M), Skurups kommun 
 
Årets stämma skall därför inte utse lekmannarevisorer. 
 
Administrative Solutions NLGFA AB 
Styrelse 
För tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma väljs: 
 
Ordinarie ledamöter 

Ordinarie ledamöter 

En ledamot utsedd av Kommunalbanken 
En ledamot utsedd av Kommunalbanken 
Johanna Larsson, omval 
Hans Wäljamets, nyval 
 
Suppleanter 

En suppleant utsedd av Kommunalbanken 
En suppleant utsedd av Kommunalbanken 
Maria Viimne, omval 
Harriet Forsell Söderberg, omval 
 
Ordförande: Johanna Larsson.  
 
Ordförandeposten alternerar mellan Kommunalbanken och Kommuninvest. 
Kommuninvest utser ordförande för i år. 
 
Lekmannarevisorer 
Det noteras att lekmannarevisorernas uppdrag inte omfattar Administrative Solutions 
NLGFA AB. 
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Val av revisor 
Bakgrund 
Det noteras att föreningsstämman 2012-04-18 beslutade att intill slutet av ordinarie 
stämma som hålls år 2016 omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor i 
föreningen samt att uppdra till föreningens ombud att vid årsstämmorna i föreningens 
bolag rösta för att samma revisionsbolag där utses till revisor för samma period. 
 
Årets föreningsstämma ska därför inte utse revisor. 
 
Förslag till beslut 
Stämman beslutar 
 
att i protokollet notera att årets stämma inte ska utse revisor. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

                         
Ann-Charlotte Stenkil  Tomas Werngren 
Styrelsens ordförande  Verkställande direktör 
 

2014-03-12 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Ordinarie föreningsstämman 
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Val av lekmannarevisorer 
Bakgrund 
Det noteras att föreningsstämman 2012-04-18 beslutade att, intill slutet av ordinarie 
stämma som hålls år 2016, välja lekmannarevisorerna Anita Bohman och Niklas 
Sjöberg i föreningen och dess bolag. Lekmannarevisorernas uppdrag omfattar inte 
Administrative Solutions NLGFA AB.  
 
Årets föreningsstämma ska därför inte utse lekmannarevisorer. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar 
 
att i protokollet notera att årets stämma inte ska utse lekmannarevisorer. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Arne Lernhag (M) 
Öckerö kommun  
Ordförande 
 

Anders Ceder (S) 
Lindesbergs kommun 
Vice ordförande  

Anders Berglöv (S)  
Flens kommun 
 

Kenneth Carlsson (FP) 
Färgelanda kommun 

Elisabet Lassen (S) 
Sollefteå kommun  
 

Martina Mossberg (M) 
Haninge kommun 

Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 
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Val av valberedning i föreningen och av dess 
ordförande och vice ordförande 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen årligen bereda ett förslag till val av  
valberedning i den ekonomiska föreningen. Förslaget skall också innefatta ett förslag 
till arvodering. 
 
Styrelsen behandlade ärendet 2014-03-05. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar 
 
att intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, välja följande valberedning i 
föreningen samt ordförande och vice ordförande. 
 
Arne Lernhag, (M), Öckerö kommun, omval 
Kenneth Carlsson, (FP), Färgelanda kommun, omval 
Anders Ceder (S), Lindesbergs kommun, omval 
Ambjörn Hardenstedt, (S), Svedala kommun, nyval 
Kerstin Sjöström, (C), Nordmalings kommun, omval 
Elisabet Lassen (S), Sollefteå kommun, omval 
Martina Mossberg, (M), Haninge kommun, omval 
 
Ordförande: Arne Lernhag  
Vice ordförande: Anders Ceder 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

                      
Ann-Charlotte Stenkil  Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
 

2014-03-12 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Ordinarie föreningsstämman 
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Val av representanter till bolagsstämmorna i 
Kommuninvest i Sverige AB och övriga bolag 
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening ska ordinarie förenings-
stämman utse representanter till bolagsstämmorna i föreningens företag.  
 
Föreningen äger 100 % av aktierna i Kommuninvest i Sverige AB som i sin tur äger  
50 % av aktierna i Administrative Solutions NLGFA AB och 100 % av aktierna i 
Kommuninvest fastighets AB. 
 
Styrelsen behandlade detta ärende 2013-12-12. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att utse föreningsstyrelsens ordförande, med föreningsstyrelsens vice ordförande som 
ersättare till ombud vid den ordinarie årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB, som 
genomförs 2014 samt i förekommande fall vid extra bolagsstämma som genomförs 
under tiden därefter och fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, 
 
att utse kreditmarknadsbolagets styrelseordförande, med föreningsstyrelsens vice 
ordförande som ersättare till ombud vid den ordinarie årsstämman i Kommuninvest 
fastighets AB och Administrative Solutions NLGFA AB, som genomförs 2014 samt i 
förekommande fall vid extra bolagsstämma som genomförs under tiden därefter och 
fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 
 
att representanterna ska besluta i enlighet med föreningsstämmans instruktioner, i 
förekommande fall föreningsstyrelsens instruktioner, samt i vad gäller val av styrelser, 
övriga funktionärer och dess arvodering i enlighet med valberedningens förslag. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

                                           
Tomas Werngren  Thomas Åkelius 
Verkställande direktör  Styrelsens sekreterare 

2014-03-12 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Ordinarie föreningsstämman 

 
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

 
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 



Sida 1/1 

                Bilaga 13 

 

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

 

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Svenska kommuner och landsting i samverkan 

 

 

 

 

 

Beslut om plats för nästa föreningsstämma 
Bakgrund 

Enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening ska den ordinarie 

föreningsstämman besluta om plats för nästa stämma. 

 

Vid den senaste stämman våren 2013 uppdrogs till styrelsen att besluta om plats för 

2014 års stämma. 

 

Styrelsen behandlade ärendet 2014-03-05. 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar 

 

att uppdra till föreningens styrelse att besluta om plats för 2015 års stämma. 

 

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

                      
Ann-Charlotte Stenkil  Tomas Werngren 

Ordförande   Verkställande direktör 

 

2014-03-12 

Kommuninvest ekonomisk förening 

Ordinarie föreningsstämman 
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Arbetsordning för valberedningen i föreningen  
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening ska föreningens styrelse varje 
år se över arbetsordningen för valberedningen i föreningen samt överlämna ett förslag 
till föreningsstämman för beslut. 
 
Styrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2014-03-05 och fann då inte skäl att 
föreslå någon annan förändring av den arbetsordning som stämman fastställde 2013, än 
den redaktionella ändring som markerats på sidan 4. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar 
 
att fastställa arbetsordningen för valberedningen i föreningen i den lydelse som framgår 
av bilagan. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

                      
Ann-Charlotte Stenkil  Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 

2014-03-12 
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1. Inledning 
Valberedningen i föreningen har som övergripande uppgift att vara föreningsstämmans organ 
för beredning av stämmans beslut om val av styrelse och lekmannarevisorer med syfte att 
skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. 
 
Valberedningen har det yttersta ansvaret för att beslut om tillsättningar bereds i en 
strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och 
lämna förslag i tillsättandefrågor och andra därtill hörande frågor samt att därigenom skapa 
goda förutsättningar för väl underbyggda beslut.  
 
De lekmannarevisorer som utses av stämman, utgör valberedning inför stämmans val av 
yrkesrevisor och ansvarar för den upphandlingsprocess som då erfordras. 
 
Föreningens styrelse utser inom sig en valberedning för föreningens företag, som ansvarar för 
beredning inför årsstämmornas val av styrelse mm. 
 
Valberedningen för föreningen skall representera föreningens medlemmar. Föreningsstämman 
skall på förslag av föreningens styrelse utse ledamöterna i beredningen. 
 
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den xx april 20xx. 
Föreningens styrelse ansvarar för att arbetsordningen ses över varje år. Styrelsens förslag 
föreläggs stämman för beslut varje år. Vid översynen skall styrelsen inhämta valberedningens 
synpunkter. 

2. Valberedningen och dess uppgifter 
2.1 Allmänt 
Valberedningens uppgifter regleras i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening och i 
denna arbetsordning. 
 
För valberedningen för föreningens företag gäller en särskild arbetsordning. 

2.2 Om valberedningen och dess uppgifter i föreningen 
Valberedningens sammansättning och oberoende 
Valberedningen skall ha minst fem och högst sju ledamöter. De personer som föreslås ingå i 
valberedningen skall, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara 
förtroendevald hos medlem.  
 
Ledamot i valberedningen får inte samtidigt vara ledamot, suppleant eller revisor i annat 
föreningsorgan inom Kommuninvestkoncernen.  
 
Information om vilka personer som utsetts till valberedning skall återfinnas på föreningens 
hemsida. 
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Föreningen skall snarast efter det ledamöterna valts och senast sex månader före ordinarie 
stämma offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen skall 
återfinnas på föreningens hemsida, där det även skall anges hur medlem kan lämna förslag till 
valberedningen. 
 
Stämmoordförande och justerare 
Valberedning skall lämna förslag till ordförande och justerare vid ordinarie föreningsstämma. 
Förslaget skall presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman. 
 
Styrelsetillsättning och arvodering av styrelseledamöter 
Valberedningen skall lämna förslag till ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter 
samt suppleanter i föreningens styrelse samt lekmannarevisorer i föreningen samt föreslå 
styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter samt 
suppleanter och eventuell ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisorerna och 
lekmannarevisorerna. 
 
Samråd  
Valberedningen ska, i arbetet med att ta fram underlag för sina förslag, skapa sig en god bild 
av hur arbetet i styrelsen fungerar. 
 
Det kan bland annat ske genom att valberedningen tar del av styrelsens egen utvärdering av 
styrelsearbetet, genom samråd med ordföranden i Föreningen eller på annat sätt som 
valberedningen finner lämpligt. 
 
Valberedningens behov av extern kompetens och resurser i övrigt 
Valberedningen äger i skälig omfattning anlita extern kompetens om det behövs för att 
utforma de förslag som skall föreläggas stämman. Kostnaden för detta bärs av Föreningen. 
Valberedningen äger rätt till sekreterare och annan administrativ service från bolaget. 
 
Lekmannarevisorer 
Valberedningen skall lämna förslag till två lekmannarevisorer samt förslag till arvodering av 
dessa. Förslaget skall presenteras i kallelsen till stämman samt presenteras av valberedningen 
på stämman. 

2.3 Särskilt om valberedningens arbete 
Valberedningens arbete och förslag syftar till att skapa grundläggande förutsättningar för  
att styrelsen ska kunna uppfylla de krav som kommer att ställas på den, som en följd av 
föreningens ändamål och verksamhet. 
 
Som underlag för sina förslag skall valberedningen: 
 
• Eftersträva att resultatet i de allmänna valen i medlemskommuner och landsting 

återspeglas i styrelsens sammansättning. Beredningen skall också eftersträva en jämn 
könsfördelning, att ledamöterna representerar olika geografiska delar av landet samt att 
det finns ledamöter från medlemmar av olika storlek, samt 
 
 

• Genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som skall 
fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmarna beaktas. På föreningens hemsida 
skall anges hur medlem kan lämna förslag till valberedningen. 
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De personer som föreslås som ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt 
suppleanter skall, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara förtroendevald 
hos medlem.  
 
Fördelningen av styrelseplatser mellan de olika partierna skall bygga på utfallet i 
kommunalvalen i de kommuner och landsting som var medlemmar vid utgången av det år då 
allmänna val genomförts - med utgångspunkt från mandatfördelning, skillnaderna i  
medlemmarnas invånarantal och förekommande samarbeten mellan partierna. 
 
Denna fördelningsgrund skall vara oförändrad intill dess nya allmänna val hållits. Med 
utgångspunkt från resultatet i kommunalvalet, skall beredningen eftersträva att i första hand 
de partier som finns företrädda i riksdagen får representation i styrelsen. 
 
Till ordförande skall en förtroendevald som har sin hemvist i det eller de partier som bildar 
regering föreslås och till vice ordförande en förtroendevald som har sin hemvist i det största 
av de partier som bildar opposition i riksdagen föreslås. 
 
Valberedningen skall också föreslå i vilken ordning suppleanterna skall tjänstgöra vid förfall 
för ordinarie ledamot. 
 
Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på 
föreningens hemsida. 
 
Valberedningen skall på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag. 
Valberedningen skall också lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits. 
 
Person som föreslagits för inval till styrelsen skall såvitt möjligt närvara på stämman för att 
kunna presentera sig och svara på frågor från medlemmarna. 

3. Valberedningens sammanträden 
3.1 Ordförande vid sammanträdena 
Föreningsstämman utser varje år en ordförande och en vice ordförande i valberedningen. 
 

3.2 Protokoll 
Valberedningens ordförande ansvarar för att protokoll förs vid varje sammanträde. Protokoll 
ska föras av valberedningens sekreterare eller, vid dennes förhinder, av annan av 
valberedningen särskilt utsedd person. Protokollet skall vara kortfattat, dock med iakttagande 
av de krav som föreligger beträffande fullständighet. Protokollet ska ange fattade beslut och 
det underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundats på. Vidare ska av 
protokollet framgå avvikande mening (reservation) eller särskilt uttalande som ledamot begärt 
att få antecknat. 
 
Protokollen skall undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden jämte en särskild 
vid sammanträdet därtill utsedd person. 
 
Valberedningens sekreterare ska tillse att kopior av protokollen, efter justering, tillställs 
samtliga ledamöter. 
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Protokollen ska - för kalenderår - ges löpande paragrafnumrering. Valberedningens 
sekreterare svarar för att protokollen och därtill hörande beslutsunderlag och övriga 
handlingar förvaras på ett betryggande sätt. 

4. Övrigt 
4.1 Information och tystnadsplikt 
All information som lämnas till valberedningens ledamöter och som inte är offentliggjord ska, 
med beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och den 
finansiella lagstiftningen samt enligt separat avgivna sekretessförbindelser, behandlas så att 
föreningen och koncernen inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får 
inte lämnas vidare eller röjas för annan. 
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Arbetsordning för valberedningen i föreningens företag 
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening ska föreningens styrelse varje 
år se över arbetsordningen för valberedningen i föreningens företag samt överlämna ett 
förslag till föreningsstämman för beslut. 
 
Nuvarande arbetsordning fastställdes på stämman 2013-04-18. Styrelsen behandlade 
ärendet vid sitt sammanträde 2014-03-05 och fann då skäl att föreslå den förändring 
som markerats på sidan 4. 
 
Tillägget i avsnitt 2.3 har gjorts för att betona att valberedningen från och med 2014 
måste bedriva sitt arbete så att den nya finansiella lagstiftning som införts i svensk rätt 
efterlevs när det gäller arbetet med styrelsen för Kommuninvest i Sverige AB. 
 
En redaktionell ändring har även gjorts på sidan 3. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen förslår att stämman beslutar 
 
att fastställa arbetsordningen för valberedningen i föreningens företag i den lydelse som 
framgår av bilagan samt 
 
att uppdra åt föreningens representant vid de ordinarie årsstämmorna i Kommuninvest i 
Sverige AB och Kommuninvest Fastighets AB besluta att den av föreningsstämman 
fastställda arbetsordningen för valberedningen i Kommuninvest ekonomisk förenings 
företag ska fastställas. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

                      
Ann-Charlotte Stenkil  Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 

2014-03-12 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Ordinarie föreningsstämman 
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1. Inledning 
Valberedningen för föreningens företag har som övergripande uppgift att vara föreningens 
och bolagsstämmornas organ för beredning av stämmornas beslut om val av styrelser och 
lekmannarevisorer med syfte att skapa ett bra underlag för stämmornas behandling av dessa 
ärenden. 
 
Valberedningen har det yttersta ansvaret för att beslut om tillsättning bereds i en strukturerad 
och transparent process, som ger aktieägaren möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i 
tillsättandefrågor och andra därtill hörande frågor samt att därigenom skapa goda 
förutsättningar för väl underbyggda beslut.  
 
De lekmannarevisorer som utses av stämman, utgör valberedning inför stämmans val av 
yrkesrevisor och ansvarar för den upphandlingsprocess som då erfordras. 
 
Valberedningen för föreningens företag skall representera föreningens styrelse. 
Föreningsstyrelsen skall inom sig utse ledamöterna i beredningen. 
 
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den xx april 20xx 
samt vid de ordinarie årsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB och Kommuninvest 
fastighets AB (”bolagen”) samma dag. Föreningens styrelse ansvarar för att arbetsordningen 
ses över varje år. Styrelsens förslag föreläggs stämmorna för beslut varje år. Vid översynen 
skall styrelsen inhämta bolagsstyrelsernas synpunkter. 

2. Valberedningen och dess uppgifter 
2.1 Allmänt 
Valberedningen i föreningens företag har de uppgifter som regleras i stadgarna för 
Kommuninvest ekonomisk förening och i denna arbetsordning. 

2.2 Om valberedningen och dess uppgifter i föreningens företag 
Valberedningens sammansättning och oberoende 
Valberedningen skall ha minst tre och högst fem ledamöter. De personer som föreslås ingå i 
valberedningen skall, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara ledamot i 
styrelsen för föreningen. 
 
Ledamot i valberedningen för föreningens företag får inte samtidigt vara ledamot, suppleant 
eller revisor i föreningens företag. 
 
Information om vilka personer som utsetts till valberedning skall återfinnas på bolagens 
hemsida. 
 
Bolagen skall snarast efter det ledamöterna utsetts och senast sex månader före ordinarie 
stämma offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen skall 
återfinnas på bolagens hemsida där det även skall anges hur man kan lämna förslag till 
valberedningen. 
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Stämmoordförande och justerare 
Valberedning skall lämna förslag till ordförande och justerare vid årsstämma i bolagen. 
Förslaget skall presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman. 
 
Styrelsetillsättning och arvodering av styrelseledamöter 
Valberedningen skall lämna förslag till ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i 
bolagens styrelser samt lekmannarevisorer i bolagen samt föreslå styrelsearvode uppdelat 
mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för 
utskottsarbete samt arvode till revisorerna och lekmannarevisorerna. 
 
Samråd  
Valberedningen ska, i arbetet med att ta fram underlag för sina förslag, skapa sig en god bild 
av hur arbetet i styrelserna fungerar. 
 
Det kan bland annat ske genom att valberedningen tar del av styrelsens egen utvärdering av 
styrelsearbetet, genom samråd med ordföranden i bolaget eller på annat sätt som 
valberedningen finner lämpligt. 
 
Valberedningens behov av extern kompetens och resurser i övrigt 
Valberedningen äger i skälig omfattning anlita extern kompetens om det behövs för att 
utforma de förslag som skall föreläggas stämmorna. Kostnaden för detta bärs av den juridiska 
enhet som arbetet avser. Valberedningen äger rätt till sekreterare och annan administrativ 
service från bolaget. 
 
Lekmannarevisorer 
Valberedningen skall lämna förslag på två lekmannarevisorer samt förslag till arvodering av 
dessa. Valberedningen skall samråda med valberedningen i föreningen och om inte särskilda 
skäl talar däremot, skall samma personer föreslås som lekmannarevisorer såväl i föreningen 
som i föreningens företag. Förslaget skall presenteras i kallelsen till stämma samt presenteras 
av valberedningen på stämman. 

2.3 Särskilt om valberedningens arbete 
Som underlag för sina förslag skall valberedningen 
 
• Beakta de särskilda krav som den finansiella lagstiftningen och Finansinspektionens 

föreskrifter uppställer på styrelsen och styrelsens ledamöter i kreditmarknadsbolaget, 
• Bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas 

på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning, bl.a. genom att ta del av den 
utvärdering av styrelsen som har skett,  

• Fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning 
behöver rekryteras, samt  

• Genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som skall 
fyllas, varvid förslag som inkommit från föreningen skall beaktas. 

 
Minst en ledamot i bolagets styrelse skall vara eller ha varit förtroendevald i en medlems-
kommun eller medlemslandsting och besitta kunskap om kommunsektorn och den politiska 
processen. 
 
Den som är ledamot i föreningens styrelse skall inte samtidigt vara ledamot i bolagets 
styrelse. 
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Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på bolagens 
hemsida. I anslutning till att kallelsen utfärdas, skall på hemsidan, för styrelseledamot som 
föreslås för nyval eller omval anges: 
 
• ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, 
• uppdrag i bolaget, föreningen eller hos medlem och andra väsentliga uppdrag,   
• eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av finansiella instrument i 

bolaget, 
• om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget 

och bolagsledningen,  
• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt   
• övriga uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägaren vid bedömningen av den 

föreslagna ledamotens kompetens och oberoende. 
 
Valberedningen skall på stämmorna presentera och motivera sina förslag, varvid särskild 
motivering skall ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen skall också 
lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.  

3. Valberedningens sammanträden 
3.1 Ordförande vid sammanträdena 
Den ledamot som av föreningens styrelse utsetts att vara ordförande för valberedningen, leder 
beredningens sammanträden. 
 
Om den som utsetts till ordförande inte kan närvara, utser valberedningen annan ledamot att 
för tillfället leda beredningens arbete.  

3.2 Protokoll 
Valberedningens ordförande ansvarar för att protokoll förs vid varje sammanträde. Protokoll 
ska föras av valberedningens sekreterare eller, vid dennes förhinder, av annan av valbered-
ningen särskilt utsedd person. Protokollet skall vara kortfattat, dock med iakttagande av de 
krav som föreligger beträffande fullständighet. Protokollet ska ange fattade beslut och det 
underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundats på. Vidare ska av 
protokollet framgå avvikande mening (reservation) eller särskilt uttalande som ledamot begärt 
att få antecknat. 
 
Protokollen skall undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden jämte en särskild 
vid sammanträdet därtill utsedd person. 
 
Valberedningens sekreterare ska tillse att kopior av protokollen, efter justering, tillställs 
samtliga ledamöter. 
 
Protokollen ska - för kalenderår - ges löpande paragrafnumrering. Valberedningens 
sekreterare svarar för att protokollen och därtill hörande beslutsunderlag och övriga 
handlingar förvaras på ett betryggande sätt. 
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4. Övrigt 
4.1 Information och tystnadsplikt 
All information som lämnas till valberedningens ledamöter och som inte är offentliggjord ska, 
med beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och den 
finansiella lagstiftningen samt enligt separat avgivna sekretessförbindelser, behandlas så att 
föreningen och koncernen inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får 
inte lämnas vidare eller röjas för annan. 

4.2 Delägda företag 
Valberedningen skall bereda förslag att utse ledamöter, i av koncernföretag delägda företag, 
deras arvodering, samt - i förekommande fall - vem av de föreslagna personerna som skall 
väljas till ordförande.  
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Arbetsordning för lekmannarevisorerna 
Bakgrund 
Bilagda arbetsordning för lekmannarevisorerna fastställdes av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening, 2013-04-18. Lekmannarevisorerna skall varje år se 
över arbetsordningen och förelägga densamma för beslut vid föreningsstämman.  
 
Undertecknade valda lekmannarevisorer har genomfört denna översyn men inte funnit 
anledning att föreslå några ändringar i arbetsordningen. 
 
Förslag till beslut 
Lekmannarevisorerna föreslår att stämman beslutar 
 
att fastställa bilagda arbetsordning för lekmannarevisorerna i Kommuninvest 
ekonomisk förening. 
 
Kommuninvest ekonomisk förening 
 
 
 
Anita Bohman   Niklas Sjöberg 
Lekmannarevisor                                     Lekmannarevisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
 

2014-02-13 
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1. Inledning 
Lekmannarevisorernas uppgift är att vara föreningsstämmans organ för granskning av 
Kommuninvest ekonomisk förening (föreningen), Kommuninvestkoncernen och koncernens 
företag. Lekmannarevisorerna är revisorer i den mening som anges i 8 kap 1§ lagen om 
ekonomisk förening. 
 
De lekmannarevisorer som utses av stämman, utgör också valberedning för stämmornas val 
av auktoriserad revisor och ansvarar för den upphandlingsprocess som då behövs. 
 
Lekmannarevisorerna skall representera föreningens medlemmar. Föreningsstämman skall på 
förslag av valberedningen utse dem. 
 
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den xx april 20xx 
Lekmannarevisorerna ansvarar för att hela arbetsordningen ses över varje år. Lekmanna-
revisorernas förslag föreläggs föreningsstämman för beslut varje år. 

2. Lekmannarevisorernas uppgifter 
2.1 Allmänt 
Lekmannarevisorernas uppgifter i föreningen och koncernen, regleras i lagen om ekonomiska 
föreningar, i stadgarna för föreningen samt i denna arbetsordning. 
 
För lekmannarevisor som av årsstämma i koncernbolag också utsetts till lekmannarevisor i 
bolaget, regleras granskningsuppgiften i aktiebolagslagen. 
 
Lekmannarevisorernas sammansättning och oberoende 
Det skall finnas två lekmannarevisorer i föreningen. Samma personer som utses till 
lekmannarevisorer i föreningen, skall också utses till lekmannarevisorer i övriga företag inom 
koncernen. 
 
Den som utses till lekmannarevisor skall vara eller ha varit förtroendevald hos medlem och ha 
särskild insikt i och erfarenhet av revision, ekonomi- och/eller finansiell verksamhet i 
offentlig sektor. 
 
I övrigt regleras valbarhet som lekmannarevisor och revisors oberoende i lagen om 
ekonomiska föreningar och i stadgarna för föreningen. 
 
Lekmannarevisorernas behov av extern kompetens och resurser i övrigt 
Lekmannarevisorerna äger i skälig omfattning anlita extern kompetens om det behövs för att 
fullgöra revisionsuppdraget. Kostnaden för detta bärs av den juridiska enhet som arbetet 
avser. Lekmannarevisorerna äger rätt att begära sekreterarresurs och annan administrativ 
service från bolaget. 
 

2.2 Lekmannarevisorernas uppgifter  
Granskningsuppdraget 
Utöver den granskning som skall ske enligt lag skall lekmannarevisorerna särskilt granska om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt om 
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verksamheten bedrivs i enlighet med kommunalrättsliga regler och principer för kommunal 
verksamhet i företagsform. 
 
Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av 
granskning kräver. Lekmannarevisorerna skall i tillämpliga delar och så långt det är möjligt 
genomföra sitt uppdrag med beaktande av God revisionssed i kommunal verksamhet1.  
 
Samverkan med den auktoriserade revisorn mm 
Lekmannarevisorerna skall samverka med den auktoriserade revisorn vid planering och 
genomförande av revisionsuppdraget. Lekmannarevisorerna skall delta vid de 
revisionssammanträden som genomförs med förvaltningen. 
 
Lekmannarevisorerna följer även upp den auktoriserade revisorns arvodesdebitering. 
 
Informationsutbyte med föreningens styrelse och bolagsstyrelsen 
Lekmannarevisorerna skall minst en gång per år träffa föreningens styrelse eller särskilt 
styrelseutskott samt bolagsstyrelsen eller särskilt styrelseutskott för att informera om 
revisionens inriktning och omfattning samt synen på föreningens och koncernens respektive 
bolagets risker. Om möjligt bör dessa möten ske gemensamt med den auktoriserade revisorn. 
 
Beredning av stämmoärende vid val av auktoriserad revisor 
Lekmannarevisorerna bereder vart fjärde år eller vid behov, föreningsstämmans och 
bolagsstämmornas val av auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. Vid behov 
initierar och genomför lekmannarevisorerna upphandling av de externa revisionstjänsterna i 
föreningen och i koncernens företag. Lekmannarevisorernas förslag skall presenteras i 
kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida. 
 
Lekmannarevisorerna skall på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag samt 
lämna en redogörelse för hur dess beredningsarbete bedrivits. 

3. Lekmannarevisorernas sammanträden 
3.1 Sammanträden 
Lekmannarevisorerna sammanträder minst fyra gånger per år i anslutning till upprättandet av 
årsredovisning, delårsrapport eller annan rapportering som avser koncernen samt i övrigt vid 
behov för beredningsuppgifter. 

3.2 Protokoll 
Lekmannarevisorerna ansvarar för att protokoll förs vid varje sammanträde. Protokoll ska 
föras av revisorernas sekreterare. Protokollet skall vara kortfattat, dock med iakttagande av de 
krav som föreligger beträffande fullständighet. Protokollet ska ange fattade beslut och det 
underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundats på.  
 
Protokollen skall när sekreterare utsetts, undertecknas av sekreteraren och justeras av 
lekmannarevisorerna. I annat fall undertecknas protokollet av lekmannarevisorerna själva. 

1 Sammanställs av Sveriges Kommuner och Landsting. 
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Protokollen ska - för kalenderår - ges löpande paragrafnumrering. Lekmannarevisorerna 
svarar för att protokollen och därtill hörande beslutsunderlag och övriga handlingar förvaras 
på ett betryggande sätt. 

4. Övrigt 
4.1 Information och tystnadsplikt 
All information som lämnas till lekmannarevisorerna och som inte är offentliggjord ska, med 
beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och den 
finansiella lagstiftningen samt enligt avgivna sekretessförbindelser, behandlas så att 
föreningen och koncernen inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får 
inte lämnas vidare eller röjas för annan. 
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Nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening 
Bakgrund 
Den senaste finanskrisen 2008-2009 synliggjorde att bankernas riskbuffertar var 
otillräckliga för att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet. Därför inför EU 
ett nytt regelverk för banker och kreditinstitut inom unionen med skärpta krav på kapital 
och likviditet. Reglerna är en implementering av Baselkommitténs nya standarder, de så 
kallade Basel III. Syftet med Basel III och det nya EU-regelverket är att öka 
motståndskraften mot nya finansiella kriser. 
 
Avgörande för Kommuninvests del är de nya EU-reglerna om att banker och 
kreditinstitut måste upprätthålla en större andel eget kapital i förhållande till de 
genomsnittliga totala tillgångarna – det så kallade bruttosoliditetskravet. Exakt vilken 
bruttosoliditet som kommer att krävas av Kommuninvest är ännu inte beslutat. Men 
minimikravet kommer, enligt vad som diskuterats, antingen utformas som en fast nivå 
för samtliga institut eller olika nivåer för olika institut beroende på hur riskfylld 
verksamheten anses vara. Kommuninvests verksamhet med trygg utlåning till den 
svenska kommunsektorn skulle sannolikt få ett lägre krav på bruttosoliditet om det 
senare, riskviktade minimikravet blir verklighet.  
 
Föreningsstyrelsen planerar i nuläget för att Kommuninvest ska kunna klara minst 1,5 
procent i bruttosoliditet. Senast vid utgången av 2016 ska EU-kommissionen besluta om 
den slutgiltiga utformningen av regelverket. Oavsett vilken procentsats som väljs måste 
kapitaluppbyggnaden vara genomförd senast före den 1 januari 2018. 
 
 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Ordinarie föreningsstämman 

2014-03-21 

 
 
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

 
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 



Sida 2/10 
 

Svenska kommuner och landsting i samverkan 

Stadgeändringar föreslås gällande medlemsinsatser och kapitaliseringsformer 
Styrelsen arbetade under 2013 fram förnyade former för Kommuninvests kapital-
uppbyggnad. Syftet är att säkerställa att Kommuninvest har en långsiktigt hållbar 
kapitalbas samt lever upp till det nya minimikravet på bruttosoliditet. Det är en 
förutsättning för att Kommuninvest ska kunna fortsätta att tillhandahålla 
konkurrenskraftiga lån till sina medlemmar. Kommuninvest står idag för cirka 45 
procent av kommunernas och landstingens upplåning och har därmed ett stort ansvar för 
finansiell stabilitet i kommunsektorn. 
 
De tänkta nya formerna för kapitalförstärkning och en samtidig reformering av 
modellen för medlemsinsatser förutsätter att nuvarande stadgar ändras.  
 
Syftet är att åstadkomma följande förändringar: 
 
• Höjd minimiinsats för nya och gamla medlemmar. Grundnivån höjs till 200 kronor 

per invånare för en primärkommun och till en femtedel av detta belopp för 
landsting. Den nya nivån för minimiinsats gäller från och med 2014 för nya 
medlemmar och från och med 2018 för befintliga medlemmar. Höjningen för nya 
medlemmar har redan beslutats av föreningsstyrelsen inom ramen för nu gällande 
stadgar. 

• Införandet av en högsta insatsnivå på 900 kronor per invånare samt revidering av 
insatsen för befolkningsförändringar vart 10:e år. I nuläget finns inte någon högsta 
gräns för insatsen.  

• Kunna använda en avtrappad grundnivå vid större invånarantal i primärkommuner 
och landsting. 

• Möjlighet att fortsätta med återbäring och insatsränta i kombination med årliga 
insatser såsom nu. 

• Ny möjlighet att göra extra insatser upp till 50%, 75% eller 100% av den högsta 
insatsnivån och därefter få en motsvarande reducering av den årliga insatsen. 

• Stadgemässig beredskap för att genom beslut på en stämma kunna ta ut ytterligare 
insats från medlemmarna upp till den stadgemässiga högsta nivån om den finansiella 
företagsgruppens lagstadgade minimikrav på kapitaltäckning hotas. 

• Tydligare reglering av att återbetalning av insats vid utträde kan fördröjas om 
kapitaltäckningen hotas. 

• Möjlighet att använda förlagsinsatser och överinsatser införs. Förlagslån ska precis 
som är fallet idag, också vara möjliga att använda. 

 
I bilaga till denna skrivelse redovisas förslagen kortfattat tillsammans med hänvisningar 
till i vilka paragrafer i de nya stadgarna förslagen regleras samt ges ett exempel på hur 
en medlemskommun påverkas. 
 
Ändrat ägardirektiv om prissättning kompletterar stadgeändringen 
Utöver stadgeändringen föreslås även att ett nytt ägardirektiv antas av stämman (se 
särskilt stämmoärende). I ägardirektivet finns en ny del som också sammanhänger med 
kapitalfrågan. Där föreslås att kreditmarknadsbolaget ska få möjlighet att beakta 
medlemmens bidrag till kapitaluppbyggnaden vid prissättning av krediter. 
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Medlemssamråd 
Förslaget till hur kapitalförstärkningen kan ske har presenterats vid 2014 års 
medlemssamråd.  
 
Möjligheten för den enskilda kommunen att kunna välja mellan olika vägar för att bidra 
till kapitaluppbyggnaden välkomnas. Medlemmarna visar även en tydlig vilja att i första 
hand lösa kapitalbehovet inom medlemskretsen och för en längre tidsperiod. Det är 
detta som ligger till grund för föreningsstyrelsens förslag om en övre nivå för 
medlemsinsats om 900 kr per invånare för primärkommuner i syfte att minska behovet 
av att använda andra former för kapitalanskaffning. 
 
Även ägardirektivets förslag om att kunna prisdifferentiera utifrån graden av bidrag till 
kapitaluppbyggnaden tas emot positivt, men medlemmarna betonat vikten av trans-
parens och likabehandling. 
 
Flera medlemmar har uttalat att de snarast möjligt vill bidra med extra insatskapital, för 
att på så sätt få en lägre finansieringskostnad och återbäring utan krav på årlig insats. 
 
Föreningsstyrelsen och styrelsen i kreditmarknadsbolaget kommer under 2014 att se 
närmare på om och i vilka delar den tänkta prissättningsmodellen kan tidigareläggas så 
att Kommuninvests låga upplåningskostnader kan komma medlemmarna/kunderna till 
del med ett lägre marginalpåslag för kapitalisering. 
 
Styrelsens behandling av förslaget 
Föreningsstyrelsen har med beaktande av medlemmarnas synpunkter utformat ett 
förslag till nya stadgar för föreningen, bilaga. 
 
Stadgeändringarna skapar den yttre ramen för kapitalfrågan. Inför stämman 2015 
kommer föreningsstyrelsen att presentera en plan för hur kapitaluppbyggnaden ska ske 
mer i detalj så att stämman som ett komplement till de nu föreslagna nya stadgarna, ges 
mer information och möjlighet att besluta om riktlinjer för det fortsatta arbetet. 
 
Styrelsens förslag fastställdes 2014-03-05. 
 
Den fortsatta processen får ta tid 
De föreslagna stadgeändringarna kräver beslut på två på varandra följande förenings-
stämmor. Slutgiltigt beslut fattas på ordinarie stämman 2015. Styrelsen har valt att inte 
utnyttja den formella möjligheten till extrastämma för att förkorta tiden. Medlemmarna 
har i samband med tidigare stadgeändringar uttalat att det är bra för förankrings-
processen i den egna kommunen att dylika ärenden inte går för fort. I år gör valet att 
detta är extra angeläget. 
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Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att anta nya stadgar för föreningen samt 
 
att beslut om stadgeändringen skall fattas på två på varandra följande stämmor, varför 
den nu beslutade stadgeändringen också skall föreläggas nästa föreningsstämma för 
slutligt ställningstagande. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

                      
Ann-Charlotte Stenkil  Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
 
Bilagor: 
I.   Förslaget i sammanfattning, med hänvisningar till stadgeförslagets paragrafer. 
II.  Förslag till nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening – föreslagna stadgar 
med ändringarna i förhållande till nuvarande stadgar markerade. 
III. Förslag till nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening – ren text utan 
revideringsmarkeringar. 
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     Bilaga I 

 

 

 

 

 

 

 
 

Föreningsstyrelsens förslag i sammanfattning 

1. Inledning 
För att klara EU:s nya kapitalkrav samt säkra kommunsektorns finansiering krävs en 
kraftig förstärkning av Kommuninvests kapitalbas. För att förverkliga denna måste bl.a. 
föreningens stadgar ändras. Styrelsens förslag på stadgeändringar omfattar en 
reformering av storleken på och formerna för medlemsinsatser. Därutöver föreslås att 
även förlagsinsatser och översinsatser ska kunna komma till användning tillsammans 
med de förlagslån som nuvarande stadgar tillåter. Stadgeändringarna omfattar också 
möjligheten att snabbt ta in kapital eller fördröja utbetalning av kapital vid olika 
situationer som skulle kunna hota Kommuninvests förmåga att leva upp till exempelvis 
lagstadgade minimikrav på kapital. Grunden för kapitaluppbyggnaden kommer fortsatt 
att vara återbäringsmodellen med de årliga insatserna från medlemmarna. 

2. Reformerat system för medlemsinsatser 
Insatskapital utgör kärnan i Kommuninvests kapitalbas. Nya insatser är därför den 
viktigaste formen för kapitalförstärkning. Det egna kapitalet i föreningen uppgår för 
närvarande till 2,45 miljarder kronor. Därtill förstärks kapitalbasen med det befintliga 
förlagslånet på 1 miljard kronor. Insatskapitalet fördelar sig olika mellan medlemmarna 
beroende bland annat på hur länge de varit medlemmar och i vilken utsträckning de 
använt sig av Kommuninvests tjänster och därmed fått återbäring. 
 
Höjd minimiinsats för gamla och nya medlemmar 
För att ansvaret för kapitalförstärkningen ska fördelas mer rättvist mellan medlemmarna 
föreslår styrelsen att grundnivån för medlemsinsatser höjs till 200 kronor per invånare. 
Det motsvarar ungefär medianen för medlemsinsatser på 206,50 kronor per invånare. 
Den höjda insatsnivån föreslås gälla från och med 2014 för nya medlemmar respektive 
2018 för befintliga medlemmar. Den nya miniminivån för befintliga medlemmar börjar 
gälla samtidigt som det nya EU-kravet på bruttosoliditet väntas träda i kraft. 
Landstingens lägsta nivå motsvarar en femtedel av primärkommunernas nivå eller 40 
kronor. 
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Nuvarande kapital per invånare för primärkommunala medlemmar 

 
 
Höjningen för nya medlemmar har inom ramen för nu gällande stadgar redan beslutats 
av föreningsstyrelsen att gälla från och med mars 2014. 
 
Paragraf som berörs:  
§ 5 Medlemsinsatser 
5.2 Beräkning av den obligatoriska medlemsinsatsens storlek 
och dess erläggande 
5.3 Betalning av insats vid inträde som medlem 
 
Införande av en ny högsta nivå för medlemsinsatser 
Medlemmarnas önskemål om att huvuddelen av kapitaluppbyggnaden ska ske via 
insatskapital ligger till grund för föreningsstyrelsens förslag om en övre nivå för 
medlemsinsats om 900 kronor per invånare för kommunmedlemmar. Avsikten är att 
detta belopp ska räcka för att tillgodose det långsiktiga kapitalbehovet också när 
samtliga kommuner blivit medlemmar. Landstingens högsta nivå motsvarar en femtedel 
av primärkommunernas nivå. 
 
Den övre nivån tydliggör vilken nivå medlemmarna på sikt bör nå upp till och vilken 
skyldighet ett medlemskap för med sig. Med den övre nivån blir det också möjligt att 
införa alternativa vägar till hur medlemmarna kan bidra till kapitaluppbyggnaden. 
 
Befolkningsförändringar kommer att påverka kravet på insatskapital. Från och med att 
medlemmen uppnått den övre insatsnivån ska den faktiska insatsnivån per invånare 
mätas vart tionde år och justeras om den är högre eller lägre än den övre insatsnivån per 
invånare. 
 
Paragraf som berörs:  
§ 5 Medlemsinsatser 
5.2 Beräkning av den obligatoriska medlemsinsatsens storlek 
och dess erläggande 
5.6 Justering vid befolkningsförändring 
 
Avtrappad grundnivå för stora invånarantal 
Enligt nuvarande stadgar får styrelsen besluta att kommuner med mer än 90 000 
invånare kan få ett reducerat insatsbelopp per invånare för invånarantal som överstiger 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

Median 

 
 



Sida 7/10 
 

Svenska kommuner och landsting i samverkan 

90 000. För landsting finns i nuläget ingen möjlighet till sådan reducering. Styrelsen 
föreslår att nuvarande reduceringsmöjlighet för primärkommuner ska finnas kvar och 
kompletteras med en liknande lösning för landsting vid invånarantal som överstiger 
200 000 invånare. 
 
Paragraf som berörs:  
§ 5 Medlemsinsatser 
5.9 Reducering av insatsbelopp per invånare i vissa fall 

3. Utvecklad modell för kapitaluppbyggnad 
Nuvarande modell för återbäring och insatsränta kopplad till årlig insats finns kvar 
Den årliga insatsskyldigheten utgör grunden för Kommuninvests kapitaluppbyggnad 
och kommer att finnas kvar i de nya stadgarna. Kommuninvest stärker enligt denna 
modell kapitalet genom överskott i utlåningsverksamheten. Överskottet delas ut till 
medlemmarna baserat på deras affärsvolym, det vill säga hur mycket de använt sig av 
Kommuninvests tjänster. Denna återbäring, tillsammans med ränta på medlemmarnas 
insatskapital, blir en årlig insats av nytt kapital till Kommuninvest. Modellen är 
framtagen för att skapa en rättvis fördelning av värdetillväxten i Kommuninvest mellan 
medlemmarna samt för att synliggöra det ökade resultatet till följd av marginalpåslagen. 
Föreningens aktieinnehav i bolaget växer i värde och medlemmarnas insatskapital i 
föreningen ökar. När kapitaluppbyggnaden ökar över vissa nivåer får medlemmen 
istället behålla mer och mer av återbäringen och insatsräntan. Läs mer nedan. 
 
Paragraf som berörs:  
§ 5 Medlemsinsatser 
5.1 Allmänt 
5.4 Årlig insatsskyldighet 
 
Snabbare kapitaluppbyggnad genom extra insatser 
Den årliga insatsskyldigheten beslutas enligt nuvarande stadgar av stämman, men får 
inte överstiga 100 procent av återbäring på affärsvolym och ränta på insatskapital.  
 
Enligt de föreslagna stadgeändringarna ges en möjlighet att göra extrainsatser när som 
helst under året för att nå upp till 50%, 75% eller 100% av den högsta insatsnivån. När 
dessa nivåer nås får medlemmen behålla större delar av återbäringen och insatsräntan, 
vilket styrelsen hoppas ska skapa en ökad motivation till att snabbare bidra till en 
långsiktigt hållbar kapitalbas för Kommuninvest.  
 
Reducering av skyldigheten att erlägga årlig insats sker med:  
• 50% för medlemmar som nått upp till 50% av den högsta nivån 
• 75% för medlemmar som nått upp till 75% av den högsta nivån  
• 100% för medlemmar som nått upp till den högsta nivån 
 
Läs mer i exemplet i avsnitt 5. 
 
Paragraf som berörs:  
§ 5 Medlemsinsatser 
5.1 Allmänt 
5.4 Årlig insatsskyldighet 
5.6 Annan betalning av insats 
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Frivillig överinsats 
En möjlighet för styrelsen att besluta att de medlemmar som så önskar får delta med ett 
större kapital än vad som formellt krävs. Ränta kan utgå på placeringen. Erbjudandet 
kan endast riktas till föreningens medlemmar. Formen behövs också för den reglering 
som behöver ske om en medlem vid exempelvis justering av insatsen vid befolknings-
ändringar, ska få reducerad obligatorisk insats. 
 
Om medlemmen vill få tillbaka överinsatsen kan den sägas upp för återbetalning efter 
viss tid.  
 
Paragraf som berörs:  
§ 6 Överinsats 
 
Förlagsinsats 
Förlagsinsats har tillkommit i lagstiftningen för att underlätta kapitaluppbyggnaden i 
ekonomiska föreningar. Instrumentet kan erbjudas andra investerare än medlemmarna 
själva och berättigar till utdelning – men inte ränta. Formen är föreningsrättsligt frivillig 
vilket innebär att medlemmarna kan erbjudas, men inte åläggas, att investera i 
instrumentet. Föreningen kan vidare avgränsa vem som får förvärva förlagsinsatserna. 
 
Vid medlemssamråden uttryckte medlemmarna att det är bra om formen primärt erbjuds 
investerare inom kommunsektorn och andra närstående organisationer. 
 
I Kommuninvest kan eviga förlagsinsatser fungera som ett komplement till 
medlemmarnas insatser om exempelvis kapitalkraven ökar i framtiden. 
 
Paragraf som berörs:  
§ 7 Förlagsinsatser 
§ 18 Årsredovisning och fördelning av överskott 
Avsnitt: Fördelning av överskott 
 
Förlagslån 
Förlagslån är en typ av förmånsrättsligt efterställd låneform som beroende på 
lånevillkoren och storleken av det egna kapitalet helt eller delvis får räknas in i den så 
kallade kapitalbasen. Kommuninvest har i nuläget ett förlagslån som får användas enligt 
nuvarande stadgar och där styrelsen i det nya stadgeförslaget föreslår oförändrad 
reglering. 
 
Paragraf som berörs: 
§ 1 Verksamhetens ändamål, art och finansiering  
Avsnitt - Verksamhetens kapitalisering och finansiering 

4. Vidmakthålla eller öka kapaciteten om det behövs 
Så kan kapitalet snabbt förstärkas 
Styrelsen föreslår en stadgemässig beredskap för att snabbt kunna bygga upp kapitalet 
till den stadgemässiga högsta nivån per medlem. Möjligheten till snabb kapitalupp-
byggnad ska ses som en försäkring som bara ska användas i nödfall. Exempelvis kan 
styrelsen utnyttja denna möjlighet för att klara lagstadgade krav på minimikapital, lägsta 
tillåtna kapitaltäckning eller om styrelsen befarar annan liknande brist. Medlemmar som 
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har lägst insatskapital kommer att bidra med störst andel av den snabba kapitalupp-
byggnaden. Medlemmar som redan nått upp till den högsta nivån kommer inte att 
behöva sätta in mer kapital. 
 
Alternativet till att snabbt ta in kapital på detta sätt, är att använda förlagslån eller de 
förlagsinsatser som föreslås. 
 
Paragraf som berörs:  
§ 5 Medlemsinsatser 
5.7 Insats för föreningens regelefterlevnad 
 
Så kan det befintliga kapitalet skyddas om det behövs 
I stadgeförslaget har tydliggjorts att styrelsen har möjlighet att fördröja återbetalning av 
medlemsinsats eller överinsats om kapitaltäckningen skulle påverkas negativt i någon 
väsentlig grad av utbetalningen. Detta för att säkerställa rätt klassificering av Kommun-
invests kapital i enlighet med nya lagregler och kunna värna organisationen. 
 
Paragrafer som berörs: 
§ 5 Medlemsinsatser 
5.10 Återbetalning av insats 
och 
§ 6 Överinsatser 
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5. Exempel på hur en medlemskommun påverkas  

 
 

Nuläge 2014 
Invånare: 15 000  
Insats: 3 mnkr eller 200 
kr/invånare 
 
Här antas återbäring och 
insatsränta på 1 mnkr och en 
årsinsats på samma belopp 

Insatsökning  
10,5 mnkr eller 
700 kr/invånare 
 
 

Högsta nivå 
Invånare: 15 000 
Insats: 900 kr/invånare 
eller13,5 mnkr 
 
 

Vägar till målet 
 
Fortsätt som nu: 
Erhåll årlig återbäring och insatsränta samt betala in årliga insatser till dess 6,75 mnkr, 10,125 mnkr 
respektive slutligen 13,5 mnkr nås. Vid varje steg erhålls de fördelar som beskrivs nedan. För exempel-
kommunen tar det 4 år att nå 50% av den högsta insatsnivån osv. 
 
Man kan även öka takten genom att betala in en frivillig extrainsats till: 
 
50% av den högsta nivån (nå en insatsnivå på 450 kr/invånare) 
Betala in 3,75 mnkr nu och betala därefter en årlig insats som motsvarar 50% av återbäringen och räntan 
till dess 10,125 mnkr (75% nivån) nås. Resterande 50% av återbäringen och insatsräntan behålls av 
medlemmen. 
 
75% av den högsta nivån (nå en insatsnivå på 675 kr/invånare) 
Betala in 7,125 mnkr nu och betala därefter en årlig insats som motsvarar 25% av återbäringen och 
insatsräntan till dess 13,5 mnkr (100% nivån) nås. Resterande 75% av återbäringen och insatsräntan 
behålls av medlemmen. 
 
Den högsta nivån direkt (nå en insatsnivå på 900 kr/invånare) 
Betala in 10,5 mnkr nu och betala därefter ingen mer årlig insats. Hela återbäringen och räntan får 
behållas av medlemmen och tillförs resultatet varje år. 
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Föreslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar Kommentar 
§ 1 Verksamhetens ändamål, art och finansiering   
Ändamål 
Föreningen är en medlemsorganisation med svenska kommuner 
som medlemmar och har till ändamål att i sin verksamhet 
förverkliga en gemensam verksamhetsidé och vision bestående i 
att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att 
skapa varaktigt bästa villkor för medlemmarnas upplåning, samt 
att genom stöd till medlemmarna skapa goda förutsättningar för 
deras verksamhet på det finansiella området. 
 

Oförändrad lydelse 

Verksamhetens art 
Föreningen skall främja ändamålet genom att självt eller genom 
företag:  
 
• verka som kommungäld för dess medlemmar och till dem 

närstående juridiska personer 
• lämna finansiell service till medlemmarna och till dem 

närstående juridiska personer 
• bidra till en effektiv finansiering och finansverksamhet i den 

kommunala sektorn 
• främja medlemmarnas och den kommunala sektorns 

samverkan och kunskapsutveckling inom det finansiella 
området 

• aktivt ta tillvara den kommunala sektorns intressen inom det 
finansiella området gentemot olika samhällsorgan och 
aktörer, i opinionsbildning såväl nationellt som 
internationellt 

• bedriva annan verksamhet som har ett naturligt samband och 
är förenlig med ovan nämnda verksamheter 

 
Med till medlemmar närstående juridiska personer avses 
juridiska personer varöver medlem, ensamt eller tillsammans 
med annan eller andra medlemmar, utövar ett bestämmande 
inflytande, och stiftelser bildade av medlem och med ändamål 
uteslutande inom det kommunala kompetensområdet. I dessa 
stadgar skall med begreppet medlem även avses till medlem 
närstående juridisk person, när så är tillämpligt. 
 
Föreningen skall bedriva verksamheten inom ramen för den 
kommunala kompetensen. 
 
Verksamheten skall bedrivas enligt sunda ekonomiska och affärs-
mässiga principer, med beaktande av att föreningen inte skall 

Oförändrad lydelse 

 
 
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

 
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 
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Föreslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar Kommentar 
bedrivas med vinstsyfte. 
 
Föreningen kan bedriva hela eller delar av sin verksamhet genom 
företag. Den huvudsakliga verksamheten skall bedrivas genom 
företag som skall vara ett av föreningen helägt kreditmarknads-
företag. 
 
Verksamhetens kapitalisering och finansiering  
Föreningen skall sträva efter att föreningen och dess företag skall 
vara kapitaliserade på ett sätt som syftar till att säkra föreningens 
finansiella oberoende och utveckling, samt skall syfta till att 
främja föreningens ändamål. 
 
Finansieringen av verksamheten bör huvudsakligen ske genom 
insatskapital samt vinstmedel som överförs från föreningens 
företag eller som uppkommer i föreningens verksamhet. 
 
Föreningen kan uppta lån från medlemmar och/eller andra 
finansiärer. 
 

Oförändrad lydelse 

§ 2 Firma och säte  
Föreningens firma är Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 
 

Oförändrad lydelse 

§ 3 Medlemskap  
Förutsättningar för medlemskap 
Medlem i föreningen skall vara svensk kommun. Med kommun 
avses i dessa stadgar primärkommun och landsting, eller annan 
motsvarande enhet eller region som kan komma att bildas 
antingen i enlighet med lag (1979:411) om ändringar i Sveriges 
indelning i kommuner och landsting i dess nuvarande eller i 
framtiden ändrade lydelse eller i enlighet med sådan ny lag som 
kan komma att ersätta ovan angiven lag. 
 
Primärkommun, annan eller annan motsvarande enhet eller 
region benämns i dessa stadgar primärkommun. Landsting, annan 
motsvarande enhet eller region benämns i dessa stadgar 
landsting.  
 
Ansökan om medlemskap görs till föreningens styrelse, som 
beslutar om inval av nya medlemmar. 
 
Kommun som söker medlemskap, liksom kommuner som 
beviljats medlemskap, samt till dem närstående juridiska 
personer, förutsätts: 
 
• ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 

Oförändrad lydelse 
frånsett rättelsen nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
Rättelse av felskrivning 
i nuvarande stadgar 
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 

Föreslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar Kommentar 
• bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den i 

kommunallagen definierade kommunala kompetensen 
efterlevs i alla väsentliga avseenden 

• dela föreningens intressen och stödja dess ändamål i alla 
delar 

 
Särskilt om medlems rättigheter och skyldigheter 
Endast medlemmar och till dem närstående juridiska personer får 
erbjudas möjlighet att nyttja de tjänster som föreningen skall 
tillhandahålla genom föreningens företag.  
 
Medlems rätt att bruka tjänster som tillhandahålls genom 
föreningens företag kan komma att inskränkas om kreditgivning 
eller tillhandahållandet av annan tjänst bedöms vara oförenlig 
med lagstiftning, riktlinjer från tillsynsmyndighet, god sed, 
företagsstyrelsens policy och riktlinjer eller dessa stadgar. 
 
Samtliga medlemmar i föreningen skall i enlighet med separat 
tecknad borgensförbindelse ansvara solidariskt såsom för egen 
skuld för föreningens företags samtliga förpliktelser. 
 
Vid händelse av medlems infriande av borgensansvar äger denne 
rätt att regressvis utkräva ersättning av övriga medlemmar i 
enlighet med av samtliga medlemmar undertecknad separat 
regressförbindelse. 
 
Medlem är skyldig att följa föreningsstyrelsens beslut och skall 
vid anfordran lämna information om sin ekonomiska situation 
och andra uppgifter som behövs för föreningens företags 
bedömning av medlemmen.  
 
Utöver vad som här angivits har medlem de rättigheter och 
skyldigheter som framgår av stadgarna i övrigt och vid var tid 
gällande avtal mellan föreningens medlemmar och föreningens 
företag samt som följer av gällande lag och författning. 
 

Oförändrad lydelse 

Utträde och uteslutning  
Medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen. Upp-
sägning skall vara skriftlig. Uppsägning för utträde får göras 
tidigast två år från inträdet i föreningen.  
 
Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som 
slutar näst efter sex månader sedan medlemmen har sagt upp sig 
till utträde, såvida inte tvingande reglering i vid var tid gällande 
lag om ekonomiska föreningar föranleder rätt till tidigare avgång 
ur föreningen. 
Medlem som väsentligen åsidosätter sina skyldigheter gentemot 
föreningen eller föreningens företag, eller på annat sätt 

Oförändrad lydelse 
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Föreslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar Kommentar 
väsentligen motverkar föreningens intressen får efter beslut av 
föreningsstämman uteslutas.  
 
Medlems ansvar för föreningens företags samtliga förpliktelser 
enligt separat tecknad borgensförbindelse skall efter utträde eller 
uteslutning fortgå och därvid vara begränsat till sådana förplik-
telser som existerade vid medlemmens avgång ur föreningen.  
 
§ 4 Offentlighet  
Allmänhetens rätt att ta del av handlingar 
Allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos föreningen 
och föreningens företag i den utsträckning som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet. 
 

Oförändrad lydelse 

§ 5 Medlemsinsatser Insatser Förändrad rubrik 
Insatsskyldighet vid inträde 
Vid inträde skall medlem kontant betala ett insatskapital.  
 
Insatskapitalet för respektive medlem bestäms vid inträdet utifrån 
antalet invånare i respektive kommun och landsting.  
 
En medlems insatskapital vid inträdet beräknas enligt följande: 
 
Ett insatsbelopp per invånare i primärkommun skall årligen 
fastställas av styrelsen. Ett insatsbelopp per invånare i sådan 
enhet eller region får inte vara högre än 50 kr, ökat eller minskat 
med den procentuella förändringen av eget kapital i den koncern 
där föreningen är moderföretag, med år 2006 som basår.  
 
För en primärkommun beräknas vid inträde insatskapitalet 
genom att av styrelsen fastställt insatsbelopp per invånare 
multipliceras med antalet invånare i kommunen, räknat vid 
inträdesårets början.  
 
Om antalet invånare i en primärkommun överstiger 90 000, får 
styrelsen, för invånarantal som överstiger denna gräns, fastställa 
att insatsbeloppet per invånare, som skall ligga till grund för 
beräkningen av insatskapitalet, skall vara lägre än fastställt 
insatsbelopp. 
 
För landsting beräknas insatskapitalet vid inträde genom att en 
femtedel av fastställt insats-belopp multipliceras med antalet 
invånare i kommunen, räknat vid inträdesårets början.  
 
Styrelsen får besluta att samma insatskapital skall gälla för nya 
medlemmar, som inträder samma år, vars invånarantal ligger 
inom samma intervall. Gränserna för intervallen bestäms av 
styrelsen. Insatskapitalet för ett intervall beräknas genom att 

Denna del av nuvarande 
stadgar ersätts främst av 
§ 5.2, 5.3, 5.9 samt § 8 i 
de föreslagna nya 
stadgarna. 
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 

Föreslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar Kommentar 
insatsbelopp per invånare multipliceras med det invånarantal som 
ligger i intervallets mitt. 
 
Föreningen skall utfärda ett bevis om det inbetalda insatskapitalet 
till medlem.  
 
Årlig insatsskyldighet 
Medlem skall, om stämman så beslutar, delta i föreningen med 
en årlig insats. På förslag från styrelsen fastställer stämman 
storleken på medlemmarnas årliga insatsskyldighet uttryckt i ett 
procenttal av den vid stämman beslutade överskottsutdelningen i 
form av insatsränta och/eller återbäring enligt § 16.  
 
Stämman får besluta om olika procenttal för olika former av 
överskottsutdelning. Den årliga insatsskyldigheten får dock inte 
överstiga 100 procent av den beslutade överskottsutdelningen i 
form av ränta och/eller återbäring. 
 
Den årliga insatsen förfaller till betalning en månad efter beslut 
fattats av stämman eller den senare tidpunkt som stämman 
beslutar och skall betalas kontant. 
 
Föreningen skall utfärda ett bevis om det inbetalda insatskapitalet 
till medlem.  
 

Denna del av nuvarande 
stadgar ersätts främst av 
§ 5.4 samt § 8 i de före-
slagna nya stadgarna. 
 

5.1 Allmänt  
Medlem ska delta i föreningen med obligatorisk medlemsinsats 
som beräknas på det sätt som anges nedan.  
 
Medlemsinsatser erläggs eller tillgodoförs i följande former:  
1. Insats vid inträde som medlem,  
2. Årlig insatsskyldighet,  
3. Insats för befolkningsökning,  
4. Insats för föreningens regelefterlevnad, 
5. Insatsemission och 
6. Annan betalning av insats.  
 
Kapital som tillskjuts i andra former än 1-6 får inte 
tillgodoräknas som medlemsinsats.  
 
Medlem får delta med insats utöver den obligatoriska insatsen. 
Sådan överinsats regleras i § 6. 
 

Ny föreslagen lydelse 

5.2 Beräkning av den obligatoriska medlemsinsatsens 
storlek och dess erläggande  
Den lägsta nivån på insats bestäms av styrelsen och ska inte 
överstiga 200 kronor per invånare för primärkommun, med 
eventuell justering enligt § 5.9. 

Ny föreslagen lydelse. 
Motsvarar till viss del  
§ 5 i nuvarande stadgar. 
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Föreslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar Kommentar 
Senast vid 2018 års ingång ska alla medlemmar ha erlagt/ 
tillgodoförts en medlemsinsats som lägst uppgår till 200 kronor 
per invånare för en primärkommun, med eventuell justering 
enligt § 5.9.  
 
Den högsta insats som medlem är skyldig att delta med i före-
ningen ska vara 900 kronor per invånare för primärkommun, med 
eventuell justering enligt § 5.9. 
 
Landsting ska delta i föreningen med en femtedel av den lägsta 
och högsta nivån som styrelsen fastställer för primärkommuner, 
med beaktande av skillnad i beräkning som kan följa av § 5.9.  
 
En medlems högsta och lägsta obligatoriska insatskapital 
beräknas enligt följande: 
 
För en primärkommun beräknas det lägsta och det högsta 
insatskapitalet genom att multiplicera de belopp som fastställts 
av styrelsen som lägsta respektive högsta belopp per invånare 
med antalet invånare i kommunen, räknat vid beräkningsårets 
början. För landsting ska det insatsbeloppet högst fastställas till 
en femtedel av vad som gäller för primärkommun, med beak-
tande av skillnad i beräkning som kan följa av § 5.9.  
 
Styrelsen får besluta att tillämpa lägre insatsbelopp per invånare 
då invånarantalet överstiger de gränser som anges i § 5.9.  
 
Den samlade obligatoriska insatsens delar erläggs/tillgodoförs 
vid olika tidpunkter. Första gången vid inträdet som medlem 
samt därefter på det sätt som anges för var och en av de former 
som föreningen använder.  
 
Har medlem erlagt eller tillgodoförts insatsbelopp som överstiger 
de högsta insatsbelopp som medlemmen är skyldig att delta med, 
överförs det överskjutande beloppet till överinsatser.  
 
5.3 Betalning av insats vid inträde som medlem  
Vid inträde ska medlem kontant betala det lägsta obligatoriska 
insatsbeloppet som fastställts av styrelsen enligt § 5.2 ovan. 
 
En medlems insatskapital vid inträdet beräknas enligt följande: 
 
Ett insatsbelopp per invånare i primärkommun ska årligen fastställas 
av styrelsen. Det får inte vara högre än 200 kronor. För landsting 
ska insatsbeloppet vid inträde högst fastställas till en femtedel av 
vad som gäller för primärkommun. 
 
Insatsen vid inträde ska uppgå till av styrelsen fastställt 

Ny föreslagen lydelse. 
Motsvarar till viss del  
§ 5 i nuvarande stadgar. 
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Föreslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar Kommentar 
insatsbelopp per invånare multiplicerat med antalet invånare i 
primärkommunen eller landstinget, räknat vid inträdesårets 
början. 
 
Styrelsen får besluta om att tillämpa lägre insatsbelopp per 
invånare då invånarantalet överstiger de gränser som anges i § 
5.9. 
 
5.4 Årlig insatsskyldighet 
Medlem skall, om stämman så beslutar, delta i föreningen med 
en årlig insats. På förslag från styrelsen fastställer stämman 
storleken på medlemmarnas årliga insatsskyldighet uttryckt i ett 
procenttal av den vid stämman beslutade överskottsutdelningen i 
form av insatsränta och/eller återbäring enligt § 18. 
 
Stämman får besluta om olika procenttal för olika former av 
överskottsutdelning. Den årliga insatsskyldigheten får dock inte 
överstiga 100 procent av den beslutade överskottsutdelningen i 
form av ränta och/eller återbäring. 
 
Har medlem senast vid utgången av året före stämmans beslut 
om årsinsats erlagt/tillgodoförts medlemsinsats som sammanlagt 
uppgår till hälften, tre fjärdedelar eller det högsta av för 
medlemmen fastställt obligatoriskt insatsbelopp ska den årliga 
insatsen för medlemmen reduceras enligt följande: 
 

Andel av den högsta 
insatsnivå som erlagts 

Reducering av den 
årliga insatsen med 

< 50 % 0 % 
50 % - < 75 % 50 % 

75 % - < 100 % 75 % 
100 % - 100 % 

 
Den årliga insatsen förfaller till betalning en månad efter beslut 
fattats av stämman eller den senare tidpunkt som stämman 
beslutar och skall betalas kontant. 
 

Ny föreslagen lydelse. 
Motsvarar till viss del  
§ 5 i nuvarande stadgar. 

5.5 Annan betalning av insats 
Styrelsen får besluta att medlem får välja att erlägga en eller flera 
särskilda insatser för att helt eller till viss del fullgöra den 
obligatoriska medlemsinsatsen. 
 

Ny föreslagen lydelse 
som helt saknar mot-
svarighet i nuvarande 
stadgar 

5.6 Justering vid befolkningsförändring 
Från den tidpunkt då medlem uppnått den högsta medlemsinsats 
som kan beräknas för medlemmen enligt § 5.2, revideras insatsen 
vart tionde år efter styrelsens beslut. 
 
Medlemmens insatskapital, räknat vid beräkningsårets början 

Ny föreslagen lydelse 
som helt saknar mot-
svarighet i nuvarande 
stadgar 
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Föreslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar Kommentar 
jämförs med den högsta medlemsinsats som kan beräknas för 
medlemmen enligt § 5.2 vid användning av invånarantalet vid 
beräkningsårets början. Belopp som överstiger medlemmens 
högsta obligatoriska medlemsinsats överförs från medlemmens 
insatskapital till överinsatser. 
 
Belopp som saknas för att medlemsinsatsen ska uppgå till den 
högsta nivån, förfaller till betalning en månad efter styrelsens 
beslut och skall av medlemmen betalas kontant som insats för 
befolkningsökning.  
 
5.7 Insats för föreningens regelefterlevnad  
Om styrelsen befarar, att föreningen eller föreningens företag, eller 
den konsoliderade kapitaltäckningssituationen i föreningens 
företagsgrupp, inte kommer att klara lagstadgade krav på minimi-
kapital, lägsta tillåtna kapitaltäckning eller befarar styrelsen annan 
liknande brist får en ordinarie eller extra föreningsstämma besluta 
om att medlemmarna ska inbetala en insats för föreningens 
regelefterlevnad. 
 
Sådant belopp får högst uppgå till skillnaden mellan medlemmens 
redan inbetalda eller tillgodoförda medlemsinsatser och det belopp 
som fastställs som högsta nivån på medlemsinsats enligt § 5.2.  
 
Det av stämman fastställda beloppet skall av medlemmarna betalas 
kontant vid anfordran som insats för föreningens regelefterlevnad.  
 

Ny föreslagen lydelse 
som helt saknar mot-
svarighet i nuvarande 
stadgar 

5.8 Insatsemission  
Med de begränsningar som anges i vid var tid gällande lag om 
ekonomiska föreningar kan belopp överföras till medlemsin-
satserna genom insatsemission.  
 
Sådan insatsemission fördelas proportionellt i förhållande till 
summan av varje medlems inbetalda insatskapital ökat med med-
lemmens genom tidigare insatsemissioner tillgodoförda insatser, 
varvid vid fram-tagandet av beräkningsnyckel för insatsemission 
justering skall göras med beaktande av tredje stycket nedan.  
 
Medlem äger inte rätt att få del av insatsemission som beslutas 
samma räkenskapsår som medlem inträder i föreningen. Insats-
emission som beslutas räkenskapsåret efter det räkenskapsår som 
medlemmen inträdde i föreningen ska medlemmen 
tillgodoräknas med en tolftedel (1/12) för varje månad som denne 
varit medlem under inträdesåret. Den månad varunder med-
lemskapet beviljades räknas som hel månad. Vid utträde eller 
uteslutning ur föreningen tillgodoräknas den utträdande eller 
uteslutna medlemmen insatsemission som beslutas senast 
samman dag som utträdet eller uteslutningen. 

Detta avsnitt motsvarar  
huvudsakligen § 12 i 
nuvarande stadgar 
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Föreslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar Kommentar 
Belopp som överförts till medlemsinsatserna genom insats-
emissionen får endast utbetalas till medlem vid dennes avgång ur 
föreningen till följd av dennes utträde eller uteslutning i den 
ordning som anges i § 5.10.  
 
5.9 Reducering av insatsbelopp per invånare i vissa fall  
Om antalet invånare i en primärkommun överstiger 90 000 eller i 
ett landsting överstiger 200 000, får styrelsen, för invånarantal 
som överstiger denna gräns, fastställa att insatsbeloppet per 
invånare, som skall ligga till grund för beräkningen av insats-
kapitalet, ska vara lägre än fastställt högsta insatsbelopp enligt  
§ 5.2, fastställt lägsta insatsbelopp enligt § 5.2 eller fastställt 
insatsbelopp vid inträde enligt § 5.3.  
 

Ny föreslagen lydelse. 
Motsvarar till viss del  
§ 5 i nuvarande stadgar 

5.10 Återbetalning av insats 
Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen skall få ut sitt 
inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insatskapital. 
Utbetalning av insatskapital skall ske sex månader efter 
avgången.  
 
Utbetalning av insatser får dock ske endast i den mån 
föreningens behållna tillgångar enligt den vid tidpunkten för 
avgången uppgjorda balansräkningen därtill förslår utan 
ianspråktagande av reservfond eller uppskrivningsfond och att 
det kan ske utan åsidosättande av övriga medlemmars lika rätt. 
 
Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt 
styrelsens bedömning är möjlig att genomföra utan att i något 
väsentligt avseende negativt påverka kapitaltäckningssituationen 
i föreningens företagsgrupp eller i föreningens företag eller 
medföra annan liknande brist. 
 
Vid återbetalning äger föreningen avräkna det belopp som 
erfordras för reglering av förfallna motfordringar från föreningen 
respektive fordringar från föreningens företag. 
 

 
Ny föreslagen lydelse. 
Motsvarar till viss del  
§ 5 i nuvarande stadgar  
 

5.11 Medlems ansvar för föreningens förbindelser 
För föreningens förbindelser ansvarar medlem med sina insatser 
och förfallna men ej betalda insatser och i övrigt enligt vad som 
framgår av separat tecknad borgensförbindelse för föreningens 
företags samtliga förpliktelser. 
  

Oförändrad lydelse 

§ 6 Överinsats   
Styrelsen får besluta att medlemmarna får tillskjuta föreningen 
kapital i form överinsatser. Överinsats inräknas inte i den obliga-
toriska medlemsinsatsen. För överinsatserna gäller i övrigt vad 
föreningslagen och annan tillämplig lag föreskriver och styrelsen 
beslutar. Överinsatser kan också uppkomma genom att medlem på 

Ny föreslagen lydelse 
som helt saknar mot-
svarighet i nuvarande 
stadgar 
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Föreslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar Kommentar 
annat sätt deltar med större insats så som anges i § 5.2 samt vid 
justering enligt § 5.6. 
 
Medlem har rätt att begära återbetalning av hela eller delar av 
överinsatsen. Återbetalning sker fem år efter skriftlig uppsägning av 
överinsatsen eller den tidigare tidpunkt som styrelsen beslutar och 
endast i den mån föreningens behållna tillgångar vid betalnings-
tidpunkten enligt balansräkningen därtill förslår utan ianspråk-
tagande av reservfond eller uppskrivningsfond och det kan ske utan 
åsidosättande av övriga medlemmars lika rätt.  
 
Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt styrelsens 
bedömning är möjlig att genomföra utan att i något väsentligt 
avseende negativt påverka kapitaltäckningssituationen i föreningens 
företagsgrupp eller i föreningens företag eller medföra annan 
liknande brist. 
 
§ 7 Förlagsinsatser   
Styrelsen kan besluta att kapital får tillskjutas genom tidsbestämda 
eller eviga särskilda insatser (förlagsinsatser). Efter godkännande av 
styrelsen, får även andra än medlemmar göra sådant tillskott.  
 
De rättigheter som är förenade med förlagsinsatserna (förlags-
andelar) får överlåtas till medlemmar eller efter godkännande av 
styrelsen till andra än medlemmar. Förvärv av förlagsandel i strid 
häremot är ogiltigt. 
 
Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det 
belopp som enligt den för räkenskapsåret fastställda balans-
räkningen står till föreningsstämmans förfogande sedan avdrag skett 
för vad som åtgår till täckande av möjligen förefintlig förlust från 
föregående år och till reservfonden avsatts vad som enligt lag måste 
minst föras dit. 
 
Företrädesrätten gäller framför såväl återbäring, oavsett om dessa 
inräknats i årvinsten eller ej, som insatsränta och övriga ändamål 
vartill angivna medel får användas.  
 
Förekommer förlagsinsatser ska föreningsstämman årligen besluta 
att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen enligt 
föreningslagen förslår därtill, utdelning ska utgå på förlags-
insatserna enligt vad som framgår av förlagsandelsbevisen inom det 
högsta beloppet som får tillämpas. 
Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två 
veckor från det beslutet därom fattats.  
 
Beslut får fattas om betalning av sista årets/återstående utdelning 
vid inlösen av förlagsinsats. 
 
Styrelsen äger besluta vem som ska få tillskjuta förlagsinsats och 

Ny föreslagen lydelse 
som helt saknar mot-
svarighet i nuvarande 
stadgar 
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Föreslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar Kommentar 
med vilket belopp samt de villkor som utöver vad som ovan sägs 
ska i varje särskilt fall iakttas.  
 
§ 8 Bevis om insats och förlagsandel   
Föreningen skall utfärda ett bevis om det inbetalda insatskapitalet 
till medlem samt om medlems del i föreningens insatsemission.  
 
Föreningen ska vidare utfärda förlagsandelsbevis eller om styrelsen 
så beslutar, låta registrera förlagsandelar hos en central 
värdepappersförvaltare i enlighet med vid var tid gällande lag om 
ekonomiska föreningar. 
 

Hit har de delar av 
innehållet i § 5 och 12 i 
nuvarande stadgar som 
rör utfärdandet av bevis 
flyttats. 
 
Det föreslagna andra 
stycket är nytt.  

§ 6 9 Besluts- och kontrollorgan  
Kommuninvests besluts- och kontrollorgan 
Föreningens besluts- och kontrollorgan är: 
 
1. Föreningsstämman 
2. Styrelsen 
3. Verkställande direktören 
4. Revisorerna 
 
För beredning av föreningsstämmans beslut i tillsättandefrågor 
finns: 
 
5. Valberedningen i föreningen 
 
Ingen får samtidigt inneha mer än ett av uppdragen i 2, 3, 4 och 
5. 
 
Anställda i föreningen eller föreningens företag är inte valbara 
till uppdrag i 2, 4 och 5. 
 

Oförändrad lydelse 
 

§ 710 Föreningsstämma  
Medlemmarnas rätt att besluta om föreningens angelägenheter 
utövas på föreningsstämman. Varje medlem har en röst. 
 
Varje medlem skall utse ett ombud och, för ombuds frånvaro 
ersättare för ombudet, för att företräda medlemmen vid 
förenings-stämma.  
 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas en gång om året senast 
under april månad. 
 
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 
 
1 . Val av ordförande vid stämman 
2.  Upprättande och godkännande av röstlängd 
3.  Val av en eller två justeringsmän 

Oförändrad lydelse 
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 

Föreslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar Kommentar 
4.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5.  Fastställande av dagordning 
6.  Information om Kommuninvests – innefattande föreningens 
företag - verksamhet, ekonomi och framtidsplaner 
7.  Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag 
8.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 
föreningen och koncernen 
9.  Beslut avseende föreningen och koncernen om (i) fastställelse 
av resultat- och balansräkning, (ii) om dispositioner beträffande 
föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt de 
fastställda balansräkenskaperna, samt (iii) om ansvarsfrihet åt 
styrelseledamöterna och verkställande direktören 
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, valberedningen i 
föreningen och revisorerna 
11. Val av styrelse och av styrelsens ordförande samt vice 
ordförande 
12. Val, i förekommande fall, av revisorer och av 
revisorssuppleanter 
13. Val av valberedning och av ordförande samt vice ordförande 
i valberedningen i föreningen 
14. Val av representanter till bolagsstämmorna i föreningens 
företag 
15. Beslut om plats för nästa stämma 
16. Fastställande av arbetsordning för valberedningen i 
föreningen och arbetsordning för valberedningen i föreningens 
företag eller i förekommande fall, annat föreningsorgan vars 
arbetsordning skall behandlas av stämman 
17. Förslag från styrelsen 
18. Motioner 
19. Annat ärende som ankommer på stämman enligt vid var tid 
gällande lag om ekonomiska föreningar eller stadgarna. 
 
Extra föreningsstämma  
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till 
det. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål 
skriftligen begärs av en revisor eller minst en tiondel av 
föreningens medlemmar. Kallelse skall utfärdas inom fjorton 
(14) dagar från den dag då sådan begäran kom till föreningen.  
 

Oförändrad lydelse 

Röstning 
Röstning sker öppet. Val sker med sluten omröstning, om någon 
begär det. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid 
val, då utgången bestäms genom lottning. 
 

Oförändrad lydelse 

Styrelsens deltagande 
Styrelseledamöter skall närvara vid stämmomöten samt har 
yttrande- och förslagsrätt. 
 

Oförändrad lydelse 
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 

Föreslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar Kommentar 
Person som föreslagits för inval till styrelsen får närvara vid 
föreningsstämma där fråga om val av personen skall förekomma.  
 
Kallelser och andra meddelanden 
Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen. Kallelsen 
sker genom brev till föreningens medlemmar. Kallelse till 
föreningsstämma skall utfärdas tidigast fyra (4) veckor före 
stämman. Kallelse skall utfärdas senast två (2) veckor före 
ordinarie föreningsstämma och en (1) vecka före extra 
föreningsstämma.  
 
Andra meddelanden till föreningens medlemmar skall också ske 
genom brev. 
 

Oförändrad lydelse 

§ 11 Styrelse  
Tillsättning m.m. 
Förslag till styrelsens sammansättning skall beredas i 
valberedningen, varvid resultatet av de allmänna valen i 
medlemskommunerna skall beaktas i enlighet med riktlinjer som 
närmare skall framgå av arbetsordningen för valberedningen, 
som även skall innehålla uppgift om vad som i övrigt skall 
beaktas då förslag till styrelse bereds. 
 
Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst femton (15) 
styrelseledamöter med lägst 5 och högst 15 suppleanter. Styrelse-
ledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie förenings-
stämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 
Ordinarie föreningsstämma skall även utse ordförande och vice 
ordförande i styrelsen, bland valda styrelseledamöter samt fast-
ställa i vilken ordning suppleant skall tjänstgöra om en styrelse-
ledamot är förhindrad att inställa sig till ett styrelsesammanträde 
eller delta vid behandling av visst ärende. 
 
Till styrelseledamot eller suppleant kan väljas person som är 
förtroendevald hos medlem. Förtroendevald är den som valts till 
sådant uppdrag som anges i 4 kap 1 § Kommunallagen 
(1991:900), i dess nuvarande eller senare ändrad lydelse. Om 
föreningsstämman beslutar kan dock även annan person i 
särskilda fall väljas till styrelseledamot eller suppleant.  
 
En ledamots uppdrag som styrelseledamot gäller intill slutet av 
nästa års ordinarie föreningsstämma, såvida inte uppdraget 
upphör i förtid till följd av beslut på extra föreningsstämma eller 
genom eget utträde efter begäran om avgång till styrelsen.  
 

Oförändrad lydelse 

Styrelsens uppgifter och beslutförhet  
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen 
av föreningens angelägenheter. I huvudsak ska styrelsen avgöra 

Oförändrad lydelse 
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 

Föreslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar Kommentar 
ärenden av principiell art eller av större ekonomisk betydelse. 
Styrelsen skall se till att organisationen beträffande bokföringen 
och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredställande 
kontroll. 
 
Styrelsen skall fastställa en årlig sammanträdesplan innehållande 
minst två styrelsemöten per år. I övrigt äger styrelsens ord-
förande, en styrelseledamot samt verkställande direktören rätt att 
begära att styrelsen sammankallas. 
 
Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt 
arbete. 
 
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller dem som 
styrelsen utser.  
 
Verkställande direktören har rätt att teckna föreningens firma 
enligt vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar. 
 
Samtliga styrelseledamöter ska kallas till sammanträde. Styrelsen 
är beslutför då fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är 
närvarande. Den mening för vilken mer än hälften av de när-
varande röstar gäller som styrelsens beslut. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst utom vid val då utgången bestäms genom 
lottning. 
 
Styrelsen skall årligen för framläggande på föreningsstämman ta 
fram förslag till ägardirektiv avseende utövandet av föreningens 
ägande i föreningens företag. Förslaget till ägardirektiv skall 
ange mål och riktlinjer för verksamhetens bedrivande.  
 
Styrelsen skall årligen bereda förslag till valberedning i 
föreningen. 
 
Styrelsen skall utse en valberedning för föreningens företag och 
utse en ordförande i denna beredning samt kan utse delegationer, 
utskott, beredningar eller andra organ som behövs för 
verksamheten. 
 
Ordinarie föreningsstämma skall fastställa en arbetsordning för 
arbetet i valberedningen för föreningens företag. 
 
Särskilt om suppleanter 
Styrelsens suppleanter skall på samma vis som styrelsens 
ledamöter kallas till styrelsens samtliga sammanträden. 
Suppleant har såväl närvaro- som yttranderätt vid styrelsens 
sammanträden. 
 

Oförändrad lydelse 
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 

Föreslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar Kommentar 
Ordinarie föreningsstämman beslutar i vilken ordning 
suppleanter träder in i styrelseledamots ställe vid dennes frånvaro 
från styrelsesammanträden. Till underlag för föreningsstämmans 
beslut skall valberedningen lägga fram förslag om ordningen för 
suppleanternas inträde vid styrelseledamots frånvaro.  
 
§ 9 12 Verkställande direktör  
Styrelsen skall utse en verkställande direktör. Styrelsen skall 
årligen fastställa en instruktion för verkställande direktören. 
Styrelsen utövar tillsyn över verkställande direktörens 
förvaltning. 
 
Verkställande direktören skall handha den löpande förvaltningen 
av föreningen i enlighet med de riktlinjer och anvisningar som 
styrelsen meddelar samt sörja för att föreningens bokföring 
fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen 
sköts på ett betryggande sätt.  
 
Verkställande direktören får, utan styrelsens bemyndigande, i 
brådskande fall företa åtgärder som med hänsyn till arten och 
omfattningen av bolagets verksamhet är av stor betydelse eller 
osedvanlig beskaffenhet, under förutsättning att styrelsens beslut 
inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för föreningens 
verksamhet. 
 

Oförändrad lydelse 

§ 10 13 Revisorer  
Val av revisorer 
Ordinarie föreningsstämma skall utse dels en auktoriserad 
revisor, eller ett registrerat revisionsbolag, dels två 
lekmannarevisorer.  
 

Oförändrad lydelse 

Auktoriserad revisor 
Ordinarie föreningsstämma skall utse en revisor och får utse en 
revisorssuppleant för tiden intill slutet av den ordinarie 
föreningsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. Om samma revisor skall utses på nytt i anslutning 
till att tiden enligt ovan löper ut, får föreningsstämman bestämma 
att uppdraget skall gälla till slutet av den ordinarie 
föreningsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter 
revisorsvalet.  
 
Revisor jämte suppleant skall vara auktoriserad. Även registrerat 
revisionsbolag får utses till revisor, varvid huvudansvarig revisor 
skall vara auktoriserad revisor. Inför ordinarie föreningsstämma, 
vid vilken beslut om val av auktoriserad revisor eller registrerat 
revisionsbolag skall fattas, skall lekmannarevisorerna lämna 
förslag till auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag 
med huvudansvarig revisor. 

Oförändrad lydelse 
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 

Föreslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar Kommentar 
Lekmannarevisorer 
Ordinarie föreningsstämma skall utse två lekmannarevisorer för 
tiden intill slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter valet av lekmannarevisorer. 
Inför ordinarie föreningsstämma, vid vilken beslut om val av 
lekmannarevisorer skall fattas, skall valberedningen i enlighet 
med § 11 14 lämna förslag till lekmannarevisorer. 
 
Den som utses till lekmannarevisor skall vara eller ha varit 
förtroendevald hos medlem och ha särskild insikt i och erfarenhet 
av revision, ekonomi- och/eller finansiell verksamhet i offentlig 
sektor.  
 
Lekmannarevisor skall särskilt granska om verksamheten sköts 
på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt 
om verksamheten bedrivs i enlighet med kommunalrättsliga 
regler och principer för kommunal verksamhet i företagsform. 
 
Föreningsstämman skall fastställa en arbetsordning med 
föreskrifter för lekmannarevisorernas arbete.  
 

Oförändrad lydelse 
förutom §-hänvisningen 

§ 11 14 Valberedning   
Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av 
stämmans beslut i tillsättande-frågor med syfte att skapa ett bra 
underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Som anges 
under § 7 10 skall på ordinarie föreningsstämma årligen väljas 
valberedning för tiden intill slutet av nästa ordinarie 
föreningsstämma. Valberedningen skall bestå av minst fem (5) 
och högst sju (7) ledamöter. Vid ordinarie föreningsstämma utses 
även ordförande samt vice ordförande i valberedningen.  
 
Styrelsen skall inför ordinarie föreningsstämma lämna förslag till 
ledamöter i valberedningen samt förslag till ordförande samt vice 
ordförande. Ledamot i valberedningen får inte samtidigt vara 
ledamot eller suppleant i annat förenings- eller dotterföretags-
organ. 
 
Till ledamot kan väljas person som är förtroendevald hos 
medlem. Förtroendevald är den som valts till sådant uppdrag som 
anges i 4 kap 1 § Kommunallagen (1991:900), i dess nuvarande 
eller senare ändrad lydelse. Om föreningsstämman beslutar kan 
även annan person i särskilda fall väljas till ledamot.  
 
Valberedningen har följande uppgifter:  
 
• att bereda förslag till styrelse, styrelsen ordförande och vice 

ordförande samt ordförande och justerare vid ordinarie 
föreningsstämma 

Oförändrad lydelse 
förutom §-hänvisningen 
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 

Föreslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar Kommentar 
• att bereda förslag till arvoden och andra ersättningar 
• att i förekommande fall bereda förslag till lekmannarevisorer  
• att bereda sådana övriga frågor som stämman beslutat 
 
Ordinarie föreningsstämma skall fastställa en arbetsordning för 
valberedningens arbete. 
 
För beredning av årsstämmornas beslut i tillsättandefrågor i 
föreningens företag skall det finnas en särskild valberedning 
utsedd av föreningsstyrelsen. 
 
§ 12 Insatsemission  
Med de begränsningar som anges i vid var tid gällande lag om 
ekonomiska föreningar kan belopp överföras till 
medlemsinsatserna genom insatsemission. I lagen anges att 
enbart sådant belopp som kan göras till föremål för 
vinstutdelning genom insatsemission får överföras till 
medlemsinsatserna.  
 
Sådan insatsemission fördelas proportionellt i förhållande till 
summan av varje medlems inbetalda insatskapital ökat med 
medlemmens genom tidigare insatsemissioner tillgodoförda 
insatser, varvid vid framtagandet av beräkningsnyckel för 
insatsemission justering skall göras med beaktande av tredje 
stycket nedan.  
 
Medlem äger inte rätt att få del av insatsemission som beslutas 
samma räkenskapsår som medlem inträder i föreningen. 
Insatsemission som beslutas räkenskapsåret efter det 
räkenskapsår som medlemmen inträdde i föreningen skall 
medlemmen tillgodoräknas med en tolftedel (1/12) för varje 
månad som denne varit medlem under inträdesåret. Den månad 
varunder medlemskapet beviljades räknas som hel månad. Vid 
utträde eller uteslutning ur föreningen tillgodoräknas den 
utträdande eller uteslutna medlemmen insatsemission som 
beslutas senast samman dag som utträdet eller uteslutningen.  
 
Belopp som överförts till medlemsinsatserna genom 
insatsemissionen får endast utbetalas till medlem vid dennes 
avgång ur föreningen till följd av dennes utträde eller uteslutning 
i den ordning som anges i § 5. 
 
Föreningen skall till medlem utfärda ett bevis om medlems del i 
föreningens insatsemission. 
 

Innehållet i § 12 i nu-
varande stadgar har  
flyttats till §§ 5.8 och 8 i 
förslaget till nya stad-
gar. 

§ 13 15 Grunder för beräkning av förräntning av 
insatskapital och återbäring 

 

Ränta på insatskapital beräknas på summan av inbetalt Ny föreslagen lydelse. 
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 

Föreslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar Kommentar 
insatskapital ökat med medlemmens genom tidigare 
insatsemissioner tillgodoförda insatser.  
 
Ränta på insatskapital som överstiger medlemmarnas högsta 
obligatoriska medlemskapital kan bestämmas högre eller lägre än 
räntan för obligatoriskt medlemskapital. 
 
Återbäringen beräknas på respektive medlems affärsvolym i 
föreningen eller i av föreningen hel- eller delägt företag. I 
medlems affärsvolym ska också inräknas motsvarande 
affärsvolym som är hänförlig till bolag, stiftelse och 
kommunalförbund för vilken medlemmen tecknat borgen.  
 
Med affärsvolym avses ett ekonomiskt mått som avspeglar hur 
medlemmarna under räkenskapsåret utnyttjat tjänster och annan 
service, baserat på lånevolym, erlagd ränta, ersättning eller annan 
sådan grund. 
 
Ny medlem är för första gången berättigad till att ta del av 
överskott genom ränta på insatskapital eller återbäring baserat på 
affärsvolym genom det beslut som fattas av den ordinarie 
stämman året efter inträdesåret. 
 

Motsvarar huvudsak-
ligen § 13 i nuvarade 
stadgar 
 
 

§ 14 16 Föreningens upplösning  
Föreningen skall träda i likvidation om likvidationsplikt 
föreligger enligt vid var tid gällande lag om ekonomiska 
föreningar eller om det på föreningsstämman beslutas om 
frivillig likvidation. 
 
Efter att föreningens verksamhet avvecklats och dess skulder 
täckts, ska behållningen fördelas mellan medlemmarna i 
förhållande till respektive medlems medlemsinsats varvid även 
insatsemissioner skall beaktas.  
 

Oförändrad lydelse 

§ 15 17 Tvister  
Skulle mellan föreningen och styrelsen, styrelseledamot, 
verkställande direktör eller medlem uppkomna tvist, skall den 
avgöras i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar. 
Detsamma gäller tvist mellan föreningen och före detta medlem, 
om tvisten gäller medlemskapet eller frågor som hänger samman 
med medlemskapet. 
 

Oförändrad lydelse 

§ 16 18 Årsredovisning och fördelning av överskott  
Räkenskapsår  
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 

Oförändrad lydelse 

Fördelning av överskott  
Fritt eget kapital får, sedan i lag föreskriven avsättning skett till 

Ny föreslagen lydelse. 
Motsvarar huvudsak-
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 

Föreslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar Kommentar 
reservfonden, disponeras av föreningsstämman enligt följande. 
 
1. Utdelas som förlagsinsatsutdelning enligt § 7. 
 
Vad som därefter återstår ska  
 
1 2. Utdelas som insatsränta på medlemsinsatser enligt § 13 15, 
och/eller 
2 3. Fördelas mellan medlemmarna i form av återbäring baserad 
på respektive medlems affärsvolym enligt § 13 15, och/eller  
3 4. Fördelas mellan medlemmarna som insatsemission enligt § 
12 5.8.  
 
Överskott som inte av stämman fördelats enligt punkter 1- 3 4 
skall balanseras i ny räkning. 
 

ligen § 16 i nuvaran-de 
stadgar 

§ 1719 Motioner  
Medlem i föreningen kan begära att ett visst ärende ska tas upp 
vid ordinarie föreningsstämma. Det sker genom skriftlig motion 
till styrelsen senast den 31 januari samma år som förenings-
stämman hålls. 
 
Styrelsen skall lägga fram motionen med yttrande till 
föreningsstämman. 
 

Oförändrad lydelse 

§ 18 20 Stadgeändring  
Stadgeändring beslutas av föreningsstämman i den ordning som 
vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar föreskriver. 
 

Oförändrad lydelse 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

Kommuninvest ekonomisk förening 
 
 
 
 
 
 

Stadgar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutade vid ordinarie föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening den 
xx april 201x samt den xx april 201x.  

Bilaga III  
Förslag till nya 

stadgar  



 2 

STADGAR FÖR KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
§ 1 Verksamhetens ändamål, art och finansiering 
Ändamål 
Föreningen är en medlemsorganisation med svenska kommuner som medlemmar och har till 
ändamål att i sin verksamhet förverkliga en gemensam verksamhetsidé och vision bestående i 
att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att skapa varaktigt bästa villkor för 
medlemmarnas upplåning, samt att genom stöd till medlemmarna skapa goda förutsättningar 
för deras verksamhet på det finansiella området. 
 
Verksamhetens art 
Föreningen skall främja ändamålet genom att självt eller genom företag:  
 
• verka som kommungäld för dess medlemmar och till dem närstående juridiska personer 
• lämna finansiell service till medlemmarna och till dem närstående juridiska personer 
• bidra till en effektiv finansiering och finansverksamhet i den kommunala sektorn 
• främja medlemmarnas och den kommunala sektorns samverkan och kunskapsutveckling 

inom det finansiella området 
• aktivt ta tillvara den kommunala sektorns intressen inom det finansiella området 

gentemot olika samhällsorgan och aktörer, i opinionsbildning såväl nationellt som 
internationellt 

• bedriva annan verksamhet som har ett naturligt samband och är förenlig med ovan 
nämnda verksamheter 

 
Med till medlemmar närstående juridiska personer avses juridiska personer varöver medlem, 
ensamt eller tillsammans med annan eller andra medlemmar, utövar ett bestämmande in-
flytande, och stiftelser bildade av medlem och med ändamål uteslutande inom det kommunala 
kompetensområdet. I dessa stadgar skall med begreppet medlem även avses till medlem när-
stående juridisk person, när så är tillämpligt. 
 
Föreningen skall bedriva verksamheten inom ramen för den kommunala kompetensen. 
 
Verksamheten skall bedrivas enligt sunda ekonomiska och affärsmässiga principer, med 
beaktande av att föreningen inte skall bedrivas med vinstsyfte. 
 
Föreningen kan bedriva hela eller delar av sin verksamhet genom företag. Den huvudsakliga 
verksamheten skall bedrivas genom företag som skall vara ett av föreningen helägt kredit-
marknadsföretag. 
 
Verksamhetens kapitalisering och finansiering  
Föreningen skall sträva efter att föreningen och dess företag skall vara kapitaliserade på ett 
sätt som syftar till att säkra föreningens finansiella oberoende och utveckling, samt skall syfta 
till att främja föreningens ändamål. 
 
Finansieringen av verksamheten bör huvudsakligen ske genom insatskapital samt vinstmedel 
som överförs från föreningens företag eller som uppkommer i föreningens verksamhet. 
 
Föreningen kan uppta lån från medlemmar och/eller andra finansiärer. 
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§ 2 Firma och säte 
Föreningens firma är Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 
 
§ 3 Medlemskap 
Förutsättningar för medlemskap 
Medlem i föreningen skall vara svensk kommun. Med kommun avses i dessa stadgar primär-
kommun och landsting, eller annan motsvarande enhet eller region som kan komma att bildas 
antingen i enlighet med lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och 
landsting i dess nuvarande eller i framtiden ändrade lydelse eller i enlighet med sådan ny lag 
som kan komma att ersätta ovan angiven lag. 
 
Primärkommun eller annan motsvarande enhet benämns i dessa stadgar primärkommun. 
Landsting, annan motsvarande enhet eller region benämns i dessa stadgar landsting. 
 
Ansökan om medlemskap görs till föreningens styrelse, som beslutar om inval av nya 
medlemmar. 
 
Kommun som söker medlemskap, liksom kommuner som beviljats medlemskap, samt till dem 
närstående juridiska personer, förutsätts: 
 
• ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
• bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den i kommunallagen definierade 

kommunala kompetensen efterlevs i alla väsentliga avseenden 
• dela föreningens intressen och stödja dess ändamål i alla delar 
 
Särskilt om medlems rättigheter och skyldigheter 
Endast medlemmar och till dem närstående juridiska personer får erbjudas möjlighet att nyttja 
de tjänster som föreningen skall tillhandahålla genom föreningens företag.  
 
Medlems rätt att bruka tjänster som tillhandahålls genom föreningens företag kan komma att 
inskränkas om kreditgivning eller tillhandahållandet av annan tjänst bedöms vara oförenlig 
med lagstiftning, riktlinjer från tillsynsmyndighet, god sed, företagsstyrelsens policy och 
riktlinjer eller dessa stadgar. 
 
Samtliga medlemmar i föreningen skall i enlighet med separat tecknad borgensförbindelse 
ansvara solidariskt såsom för egen skuld för föreningens företags samtliga förpliktelser. 
 
Vid händelse av medlems infriande av borgensansvar äger denne rätt att regressvis utkräva 
ersättning av övriga medlemmar i enlighet med av samtliga medlemmar undertecknad separat 
regressförbindelse. 
 
Medlem är skyldig att följa föreningsstyrelsens beslut och skall vid anfordran lämna 
information om sin ekonomiska situation och andra uppgifter som behövs för föreningens 
företags bedömning av medlemmen.  
 
Utöver vad som här angivits har medlem de rättigheter och skyldigheter som framgår av 
stadgarna i övrigt och vid var tid gällande avtal mellan föreningens medlemmar och 
föreningens företag samt som följer av gällande lag och författning. 
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Utträde och uteslutning  
Medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen. Uppsägning skall vara skriftlig. 
Uppsägning för utträde får göras tidigast två år från inträdet i föreningen. 
 
Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter sex 
månader sedan medlemmen har sagt upp sig till utträde, såvida inte tvingande reglering i vid 
var tid gällande lag om ekonomiska föreningar föranleder rätt till tidigare avgång ur 
föreningen. 
 
Medlem som väsentligen åsidosätter sina skyldigheter gentemot föreningen eller föreningens 
företag, eller på annat sätt väsentligen motverkar föreningens intressen får efter beslut av 
föreningsstämman uteslutas.  
 
Medlems ansvar för föreningens företags samtliga förpliktelser enligt separat tecknad 
borgensförbindelse skall efter utträde eller uteslutning fortgå och därvid vara begränsat till 
sådana förpliktelser som existerade vid medlemmens avgång ur föreningen. 
 
§ 4 Offentlighet 
Allmänhetens rätt att ta del av handlingar 
Allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos föreningen och föreningens företag i den 
utsträckning som gäller för allmänna handlingars offentlighet. 
 
§ 5 Medlemsinsatser 
5.1 Allmänt  
Medlem ska delta i föreningen med obligatorisk medlemsinsats som beräknas på det sätt som 
anges nedan.  
 
Medlemsinsatser erläggs eller tillgodoförs i följande former: 
1. Insats vid inträde som medlem,  
2. Årlig insatsskyldighet,  
3. Insats för befolkningsökning,  
4. Insats för föreningens regelefterlevnad, 
5. Insatsemission och 
6. Annan betalning av insats.  
 
Kapital som tillskjuts i andra former än 1-6 får inte tillgodoräknas som medlemsinsats. 
 
Medlem får delta med insats utöver den obligatoriska insatsen. Sådan överinsats regleras i § 6. 
 
5.2 Beräkning av den obligatoriska medlemsinsatsens storlek och dess erläggande  
Den lägsta nivån på insats bestäms av styrelsen och ska inte överstiga 200 kronor per invånare 
för primärkommun, med eventuell justering enligt § 5.9. 
 
Senast vid 2018 års ingång ska alla medlemmar ha erlagt/tillgodoförts en medlemsinsats som 
lägst uppgår till 200 kronor per invånare för en primärkommun, med eventuell justering enligt 
§ 5.9.  
 
Den högsta insats som medlem är skyldig att delta med i föreningen ska vara 900 kronor per 
invånare för primärkommun, med eventuell justering enligt § 5.9. 
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Landsting ska delta i föreningen med en femtedel av den lägsta och högsta nivån som 
styrelsen fastställer för primärkommuner, med beaktande av skillnad i beräkning som kan 
följa av § 5.9.  
 
En medlems högsta och lägsta obligatoriska insatskapital beräknas enligt följande: 
 
För en primärkommun beräknas det lägsta och det högsta insatskapitalet genom att 
multiplicera de belopp som fastställts av styrelsen som lägsta respektive högsta belopp per 
invånare med antalet invånare i kommunen, räknat vid beräkningsårets början. För landsting 
ska det insatsbeloppet högst fastställas till en femtedel av vad som gäller för primärkommun, 
med beaktande av skillnad i beräkning som kan följa av § 5.9.  
 
Styrelsen får besluta att tillämpa lägre insatsbelopp per invånare då invånarantalet överstiger 
de gränser som anges i § 5.9.  
 
Den samlade obligatoriska insatsens delar erläggs/tillgodoförs vid olika tidpunkter. Första 
gången vid inträdet som medlem samt därefter på det sätt som anges för var och en av de 
former som föreningen använder.  
 
Har medlem erlagt eller tillgodoförts insatsbelopp som överstiger de högsta insatsbelopp som 
medlemmen är skyldig att delta med, överförs det överskjutande beloppet till överinsatser. 
 
5.3 Betalning av insats vid inträde som medlem  
Vid inträde ska medlem kontant betala det lägsta obligatoriska insatsbeloppet som fastställts av 
styrelsen enligt § 5.2 ovan. 
 
En medlems insatskapital vid inträdet beräknas enligt följande: 
 
Ett insatsbelopp per invånare i primärkommun ska årligen fastställas av styrelsen. Det får inte 
vara högre än 200 kronor. För landsting ska insatsbeloppet vid inträde högst fastställas till en 
femtedel av vad som gäller för primärkommun. 
 
Insatsen vid inträde ska uppgå till av styrelsen fastställt insatsbelopp per invånare 
multiplicerat med antalet invånare i primärkommunen eller landstinget, räknat vid 
inträdesårets början. 
 
Styrelsen får besluta om att tillämpa lägre insatsbelopp per invånare då invånarantalet 
överstiger de gränser som anges i § 5.9. 
 
5.4 Årlig insatsskyldighet 
Medlem skall, om stämman så beslutar, delta i föreningen med en årlig insats. På förslag från 
styrelsen fastställer stämman storleken på medlemmarnas årliga insatsskyldighet uttryckt i ett 
procenttal av den vid stämman beslutade överskottsutdelningen i form av insatsränta och/eller 
återbäring enligt § 18. 
 
Stämman får besluta om olika procenttal för olika former av överskottsutdelning. Den årliga 
insatsskyldigheten får dock inte överstiga 100 procent av den beslutade överskottsutdel-
ningen i form av ränta och/eller återbäring. 
 
Har medlem senast vid utgången av året före stämmans beslut om årsinsats erlagt/tillgodoförts 
medlemsinsats som sammanlagt uppgår till hälften, tre fjärdedelar eller det högsta av för 
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medlemmen fastställt obligatoriskt insatsbelopp ska den årliga insatsen för medlemmen 
reduceras enligt följande: 
 
Andel av den högsta 
insatsnivå som erlagts 

Reducering av den 
årliga insatsen med 

< 50 % 0 % 
50 % - < 75 % 50 % 

75 % - < 100 % 75 % 
100 % - 100 % 

 
Den årliga insatsen förfaller till betalning en månad efter beslut fattats av stämman eller den 
senare tidpunkt som stämman beslutar och skall betalas kontant. 
 
5.5 Annan betalning av insats 
Styrelsen får besluta att medlem får välja att erlägga en eller flera särskilda insatser för att helt 
eller till viss del fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen. 
 
5.6 Justering vid befolkningsförändring 
Från den tidpunkt då medlem uppnått den högsta medlemsinsats som kan beräknas för 
medlemmen enligt § 5.2, revideras insatsen vart tionde år efter styrelsens beslut. 
 
Medlemmens insatskapital, räknat vid beräkningsårets början jämförs med den högsta 
medlemsinsats som kan beräknas för medlemmen enligt § 5.2 vid användning av 
invånarantalet vid beräkningsårets början. Belopp som överstiger medlemmens högsta 
obligatoriska medlemsinsats överförs från medlemmens insatskapital till överinsatser. 
 
Belopp som saknas för att medlemsinsatsen ska uppgå till den högsta nivån, förfaller till 
betalning en månad efter styrelsens beslut och skall av medlemmen betalas kontant som insats 
för befolkningsökning. 
 
5.7 Insats för föreningens regelefterlevnad  
Om styrelsen befarar, att föreningen eller föreningens företag, eller den konsoliderade 
kapitaltäckningssituationen i föreningens företagsgrupp, inte kommer att klara lagstadgade krav 
på minimikapital, lägsta tillåtna kapitaltäckning eller befarar styrelsen annan liknande brist får en 
ordinarie eller extra föreningsstämma besluta om att medlemmarna ska inbetala en insats för 
föreningens regelefterlevnad. 
 
Sådant belopp får högst uppgå till skillnaden mellan medlemmens redan inbetalda eller 
tillgodoförda medlemsinsatser och det belopp som fastställs som högsta nivån på medlemsinsats 
enligt § 5.2.  
 
Det av stämman fastställda beloppet skall av medlemmarna betalas kontant vid anfordran som 
insats för föreningens regelefterlevnad.  
 
5.8 Insatsemission  
Med de begränsningar som anges i vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar kan 
belopp överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission.  
 
Sådan insatsemission fördelas proportionellt i förhållande till summan av varje medlems 
inbetalda insatskapital ökat med medlemmens genom tidigare insatsemissioner tillgodoförda 
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insatser, varvid vid framtagandet av beräkningsnyckel för insatsemission justering skall göras 
med beaktande av tredje stycket nedan.  
 
Medlem äger inte rätt att få del av insatsemission som beslutas samma räkenskapsår som 
medlem inträder i föreningen. Insatsemission som beslutas räkenskapsåret efter det 
räkenskapsår som medlemmen inträdde i föreningen ska medlemmen tillgodoräknas med en 
tolftedel (1/12) för varje månad som denne varit medlem under inträdesåret. Den månad 
varunder medlemskapet beviljades räknas som hel månad. Vid utträde eller uteslutning ur 
föreningen tillgodoräknas den utträdande eller uteslutna medlemmen insatsemission som 
beslutas senast samman dag som utträdet eller uteslutningen. 
 
Belopp som överförts till medlemsinsatserna genom insatsemissionen får endast utbetalas till 
medlem vid dennes avgång ur föreningen till följd av dennes utträde eller uteslutning i den 
ordning som anges i § 5.10.  
 
5.9 Reducering av insatsbelopp per invånare i vissa fall  
Om antalet invånare i en primärkommun överstiger 90 000 eller i ett landsting överstiger  
200 000, får styrelsen, för invånarantal som överstiger denna gräns, fastställa att insats-
beloppet per invånare, som skall ligga till grund för beräkningen av insatskapitalet, ska vara 
lägre än fastställt högsta insatsbelopp enligt § 5.2, fastställt lägsta insatsbelopp enligt § 5.2 
eller fastställt insatsbelopp vid inträde enligt § 5.3. 
 
5.10 Återbetalning av insats 
Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen skall få ut sitt inbetalda och genom insats-
emission tillgodoförda insatskapital. Utbetalning av insatskapital skall ske sex månader efter 
avgången.  
 
Utbetalning av insatser får dock ske endast i den mån föreningens behållna tillgångar enligt 
den vid tidpunkten för avgången uppgjorda balansräkningen därtill förslår utan ianspråk-
tagande av reservfond eller uppskrivningsfond och att det kan ske utan åsidosättande av 
övriga medlemmars lika rätt. 
 
Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt styrelsens bedömning är möjlig att 
genomföra utan att i något väsentligt avseende negativt påverka kapitaltäckningssituationen i 
föreningens företagsgrupp eller i föreningens företag eller medföra annan liknande brist. 
 
Vid återbetalning äger föreningen avräkna det belopp som erfordras för reglering av förfallna 
motfordringar från föreningen respektive fordringar från föreningens företag. 
 
5.11 Medlems ansvar för föreningens förbindelser 
För föreningens förbindelser ansvarar medlem med sina insatser och förfallna men ej betalda 
insatser och i övrigt enligt vad som framgår av separat tecknad borgensförbindelse för 
föreningens företags samtliga förpliktelser.  
 
§ 6 Överinsats 
Styrelsen får besluta att medlemmarna får tillskjuta föreningen kapital i form överinsatser. Över-
insats inräknas inte i den obligatoriska medlemsinsatsen. För överinsatserna gäller i övrigt vad 
föreningslagen och annan tillämplig lag föreskriver och styrelsen beslutar. Överinsatser kan också 
uppkomma genom att medlem på annat sätt deltar med större insats så som anges i § 5.2 samt vid 
justering enligt § 5.6. 
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Medlem har rätt att begära återbetalning av hela eller delar av överinsatsen. Återbetalning sker 
fem år efter skriftlig uppsägning av överinsatsen eller den tidigare tidpunkt som styrelsen beslutar 
och endast i den mån föreningens behållna tillgångar vid betalningstidpunkten enligt balans-
räkningen därtill förslår utan ianspråktagande av reservfond eller uppskrivningsfond och det kan 
ske utan åsidosättande av övriga medlemmars lika rätt.  
 
Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt styrelsens bedömning är möjlig att 
genomföra utan att i något väsentligt avseende negativt påverka kapitaltäckningssituationen i 
föreningens företagsgrupp eller i föreningens företag eller medföra annan liknande brist. 
 
§ 7 Förlagsinsatser 
Styrelsen kan besluta att kapital får tillskjutas genom tidsbestämda eller eviga särskilda insatser 
(förlagsinsatser). Efter godkännande av styrelsen, får även andra än medlemmar göra sådant 
tillskott.  
 
De rättigheter som är förenade med förlagsinsatserna (förlagsandelar) får överlåtas till med-
lemmar eller efter godkännande av styrelsen till andra än medlemmar. Förvärv av förlagsandel i 
strid häremot är ogiltigt. 
 
Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det belopp som enligt den för 
räkenskapsåret fastställda balansräkningen står till föreningsstämmans förfogande sedan avdrag 
skett för vad som åtgår till täckande av möjligen förefintlig förlust från föregående år och till 
reservfonden avsatts vad som enligt lag måste minst föras dit. 
 
Företrädesrätten gäller framför såväl återbäring, oavsett om dessa inräknats i årvinsten eller ej, 
som insatsränta och övriga ändamål vartill angivna medel får användas.  
 
Förekommer förlagsinsatser ska föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de för 
ändamålet tillgängliga medlen enligt föreningslagen förslår därtill, utdelning ska utgå på förlags-
insatserna enligt vad som framgår av förlagsandelsbevisen inom det högsta beloppet som får 
tillämpas. 
 
Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från det beslutet 
därom fattats.  
 
Beslut får fattas om betalning av sista årets/återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats. 
 
Styrelsen äger besluta vem som ska få tillskjuta förlagsinsats och med vilket belopp samt de 
villkor som utöver vad som ovan sägs ska i varje särskilt fall iakttas.  
 
§ 8 Bevis om insats och förlagsandel 
Föreningen skall utfärda ett bevis om det inbetalda insatskapitalet till medlem samt om medlems 
del i föreningens insatsemission.  
 
Föreningen ska vidare utfärda förlagsandelsbevis eller om styrelsen så beslutar, låta registrera 
förlagsandelar hos en central värdepappersförvaltare i enlighet med vid var tid gällande lag om 
ekonomiska föreningar.  
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§ 9 Besluts- och kontrollorgan 
Kommuninvests besluts- och kontrollorgan 
Föreningens besluts- och kontrollorgan är: 
 
1. Föreningsstämman 
2. Styrelsen 
3. Verkställande direktören 
4. Revisorerna 
 
För beredning av föreningsstämmans beslut i tillsättandefrågor finns: 
 
5. Valberedningen i föreningen 
 
Ingen får samtidigt inneha mer än ett av uppdragen i 2, 3, 4 och 5. 
 
Anställda i föreningen eller föreningens företag är inte valbara till uppdrag i 2, 4 och 5. 
 
§ 10 Föreningsstämma 
Medlemmarnas rätt att besluta om föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman. 
Varje medlem har en röst. 
 
Varje medlem skall utse ett ombud och, för ombuds frånvaro ersättare för ombudet, för att 
företräda medlemmen vid föreningsstämma. 
 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas en gång om året senast under april månad. 
 
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 
 
1.  Val av ordförande vid stämman 
2.  Upprättande och godkännande av röstlängd 
3.  Val av en eller två justeringsmän 
4.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5.  Fastställande av dagordning 
6.  Information om Kommuninvests – innefattande föreningens företag - verksamhet, ekonomi 
och framtidsplaner 
7.  Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag 
8.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för föreningen och koncernen 
9.  Beslut avseende föreningen och koncernen om (i) fastställelse av resultat- och 
balansräkning, (ii) om dispositioner beträffande föreningens och koncernens vinst eller förlust 
enligt de fastställda balansräkenskaperna, samt (iii) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
och verkställande direktören 
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, valberedningen i föreningen och revisorerna 
11. Val av styrelse och av styrelsens ordförande samt vice ordförande 
12. Val, i förekommande fall, av revisorer och av revisorssuppleanter 
13. Val av valberedning och av ordförande samt vice ordförande i valberedningen i 
föreningen 
14. Val av representanter till bolagsstämmorna i föreningens företag 
15. Beslut om plats för nästa stämma 
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16. Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen och arbetsordning för 
valberedningen i föreningens företag eller i förekommande fall, annat föreningsorgan vars 
arbetsordning skall behandlas av stämman 
17. Förslag från styrelsen 
18. Motioner 
19. Annat ärende som ankommer på stämman enligt vid var tid gällande lag om ekonomiska 
föreningar eller stadgarna. 
 
Extra föreningsstämma  
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall även 
hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller minst en tiondel av 
föreningens medlemmar. Kallelse skall utfärdas inom fjorton (14) dagar från den dag då sådan 
begäran kom till föreningen.  
 
Röstning 
Röstning sker öppet. Val sker med sluten omröstning, om någon begär det. Vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst utom vid val, då utgången bestäms genom lottning. 
 
Styrelsens deltagande 
Styrelseledamöter skall närvara vid stämmomöten samt har yttrande- och förslagsrätt. 
 
Person som föreslagits för inval till styrelsen får närvara vid föreningsstämma där fråga om 
val av personen skall förekomma.  
 
Kallelser och andra meddelanden 
Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen. Kallelsen sker genom brev till föreningens 
medlemmar. Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas tidigast fyra (4) veckor före 
stämman. Kallelse skall utfärdas senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma och en 
(1) vecka före extra föreningsstämma.  
 
Andra meddelanden till föreningens medlemmar skall också ske genom brev. 
 
§ 11 Styrelse 
Tillsättning m.m. 
Förslag till styrelsens sammansättning skall beredas i valberedningen, varvid resultatet av de 
allmänna valen i medlemskommunerna skall beaktas i enlighet med riktlinjer som närmare 
skall framgå av arbetsordningen för valberedningen, som även skall innehålla uppgift om vad 
som i övrigt skall beaktas då förslag till styrelse bereds. 
 
Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst femton (15) styrelseledamöter med lägst 5 och 
högst 15 suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie förenings-
stämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma 
skall även utse ordförande och vice ordförande i styrelsen, bland valda styrelseledamöter samt 
fastställa i vilken ordning suppleant skall tjänstgöra om en styrelseledamot är förhindrad att 
inställa sig till ett styrelsesammanträde eller delta vid behandling av visst ärende. 
 
Till styrelseledamot eller suppleant kan väljas person som är förtroendevald hos medlem. 
Förtroendevald är den som valts till sådant uppdrag som anges i 4 kap 1 § Kommunallagen 
(1991:900), i dess nuvarande eller senare ändrad lydelse. Om föreningsstämman beslutar kan 
dock även annan person i särskilda fall väljas till styrelseledamot eller suppleant.  
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En ledamots uppdrag som styrelseledamot gäller intill slutet av nästa års ordinarie 
föreningsstämma, såvida inte uppdraget upphör i förtid till följd av beslut på extra 
föreningsstämma eller genom eget utträde efter begäran om avgång till styrelsen.  
 
Styrelsens uppgifter och beslutförhet  
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägen-
heter. I huvudsak ska styrelsen avgöra ärenden av principiell art eller av större ekonomisk 
betydelse. Styrelsen skall se till att organisationen beträffande bokföringen och medels-
förvaltningen även innefattar en tillfredställande kontroll. 
 
Styrelsen skall fastställa en årlig sammanträdesplan innehållande minst två styrelsemöten per 
år. I övrigt äger styrelsens ordförande, en styrelseledamot samt verkställande direktören rätt 
att begära att styrelsen sammankallas. 
 
Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. 
 
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller dem som styrelsen utser.  
 
Verkställande direktören har rätt att teckna föreningens firma enligt vid var tid gällande lag 
om ekonomiska föreningar. 
 
Samtliga styrelseledamöter ska kallas till sammanträde. Styrelsen är beslutför då fler än 
hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Den mening för vilken mer än hälften 
av de närvarande röstar gäller som styrelsens beslut. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst utom vid val då utgången bestäms genom lottning. 
 
Styrelsen skall årligen för framläggande på föreningsstämman ta fram förslag till ägardirektiv 
avseende utövandet av föreningens ägande i föreningens företag. Förslaget till ägardirektiv 
skall ange mål och riktlinjer för verksamhetens bedrivande.  
 
Styrelsen skall årligen bereda förslag till valberedning i föreningen. 
 
Styrelsen skall utse en valberedning för föreningens företag och utse en ordförande i denna 
beredning samt kan utse delegationer, utskott, beredningar eller andra organ som behövs för 
verksamheten. 
 
Ordinarie föreningsstämma skall fastställa en arbetsordning för arbetet i valberedningen för 
föreningens företag. 
 
Särskilt om suppleanter 
Styrelsens suppleanter skall på samma vis som styrelsens ledamöter kallas till styrelsens 
samtliga sammanträden. Suppleant har såväl närvaro- som yttranderätt vid styrelsens 
sammanträden. 
 
Ordinarie föreningsstämman beslutar i vilken ordning suppleanter träder in i styrelseledamots 
ställe vid dennes frånvaro från styrelsesammanträden. Till underlag för föreningsstämmans 
beslut skall valberedningen lägga fram förslag om ordningen för suppleanternas inträde vid 
styrelseledamots frånvaro.  
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§ 12 Verkställande direktör 
Styrelsen skall utse en verkställande direktör. Styrelsen skall årligen fastställa en instruktion 
för verkställande direktören. Styrelsen utövar tillsyn över verkställande direktörens förvalt-
ning. 
 
Verkställande direktören skall handha den löpande förvaltningen av föreningen i enlighet med 
de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar samt sörja för att föreningens bokföring 
fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande 
sätt.  
 
Verkställande direktören får, utan styrelsens bemyndigande, i brådskande fall företa åtgärder 
som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är av stor betydelse eller 
osedvanlig beskaffenhet, under förutsättning att styrelsens beslut inte kan avvaktas utan 
väsentlig olägenhet för föreningens verksamhet. 
 
§ 13 Revisorer 
Val av revisorer 
Ordinarie föreningsstämma skall utse dels en auktoriserad revisor, eller ett registrerat 
revisionsbolag, dels två lekmannarevisorer.  
 
Auktoriserad revisor 
Ordinarie föreningsstämma skall utse en revisor och får utse en revisorssuppleant för tiden 
intill slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. Om samma revisor skall utses på nytt i anslutning till att tiden enligt ovan löper 
ut, får föreningsstämman bestämma att uppdraget skall gälla till slutet av den ordinarie 
föreningsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Revisor jämte suppleant skall vara auktoriserad. Även registrerat revisionsbolag får utses till 
revisor, varvid huvudansvarig revisor skall vara auktoriserad revisor. Inför ordinarie 
föreningsstämma, vid vilken beslut om val av auktoriserad revisor eller registrerat revisions-
bolag skall fattas, skall lekmannarevisorerna lämna förslag till auktoriserad revisor eller 
registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor. 
 
Lekmannarevisorer 
Ordinarie föreningsstämma skall utse två lekmannarevisorer för tiden intill slutet av den 
ordinarie föreningsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av lekmanna-
revisorer. Inför ordinarie föreningsstämma, vid vilken beslut om val av lekmannarevisorer 
skall fattas, skall valberedningen i enlighet med § 14 lämna förslag till lekmannarevisorer. 
 
Den som utses till lekmannarevisor skall vara eller ha varit förtroendevald hos medlem och ha 
särskild insikt i och erfarenhet av revision, ekonomi- och/eller finansiell verksamhet i 
offentlig sektor.  
 
Lekmannarevisor skall särskilt granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ekonomiskt tillfredställande sätt samt om verksamheten bedrivs i enlighet med kommunal-
rättsliga regler och principer för kommunal verksamhet i företagsform. 
 
Föreningsstämman skall fastställa en arbetsordning med föreskrifter för lekmannarevisorernas 
arbete.  
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§ 14 Valberedning 
Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättande-
frågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Som 
anges under § 10 skall på ordinarie föreningsstämma årligen väljas valberedning för tiden 
intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen skall bestå av minst fem (5) 
och högst sju (7) ledamöter. Vid ordinarie föreningsstämma utses även ordförande samt vice 
ordförande i valberedningen. 
 
Styrelsen skall inför ordinarie föreningsstämma lämna förslag till ledamöter i valberedningen 
samt förslag till ordförande samt vice ordförande. Ledamot i valberedningen får inte samtidigt 
vara ledamot eller suppleant i annat förenings- eller dotterföretagsorgan. 
 
Till ledamot kan väljas person som är förtroendevald hos medlem. Förtroendevald är den som 
valts till sådant uppdrag som anges i 4 kap 1 § Kommunallagen (1991:900), i dess nuvarande 
eller senare ändrad lydelse. Om föreningsstämman beslutar kan även annan person i särskilda 
fall väljas till ledamot. 
 
Valberedningen har följande uppgifter:  
 
• att bereda förslag till styrelse, styrelsen ordförande och vice ordförande samt ordförande 

och justerare vid ordinarie föreningsstämma 
• att bereda förslag till arvoden och andra ersättningar 
• att i förekommande fall bereda förslag till lekmannarevisorer  
• att bereda sådana övriga frågor som stämman beslutat 
 
Ordinarie föreningsstämma skall fastställa en arbetsordning för valberedningens arbete. 
 
För beredning av årsstämmornas beslut i tillsättandefrågor i föreningens företag skall det 
finnas en särskild valberedning utsedd av föreningsstyrelsen. 
 
§ 15 Grunder för beräkning av förräntning av insatskapital och återbäring 
Ränta på insatskapital beräknas på summan av inbetalt insatskapital ökat med medlemmens 
genom tidigare insatsemissioner tillgodoförda insatser.  
 
Ränta på insatskapital som överstiger medlemmarnas högsta obligatoriska medlemskapital 
kan bestämmas högre eller lägre än räntan för obligatoriskt medlemskapital. 
 
Återbäringen beräknas på respektive medlems affärsvolym i föreningen eller i av föreningen 
hel- eller delägt företag. I medlems affärsvolym ska också inräknas motsvarande affärsvolym 
som är hänförlig till bolag, stiftelse och kommunalförbund för vilken medlemmen tecknat 
borgen.  
 
Med affärsvolym avses ett ekonomiskt mått som avspeglar hur medlemmarna under 
räkenskapsåret utnyttjat tjänster och annan service, baserat på lånevolym, erlagd ränta, 
ersättning eller annan sådan grund. 
 
Ny medlem är för första gången berättigad till att ta del av överskott genom ränta på 
insatskapital eller återbäring baserat på affärsvolym genom det beslut som fattas av den 
ordinarie stämman året efter inträdesåret. 
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§ 16 Föreningens upplösning 
Föreningen skall träda i likvidation om likvidationsplikt föreligger enligt vid var tid gällande 
lag om ekonomiska föreningar eller om det på föreningsstämman beslutas om frivillig 
likvidation. 
 
Efter att föreningens verksamhet avvecklats och dess skulder täckts, ska behållningen fördelas 
mellan medlemmarna i förhållande till respektive medlems medlemsinsats varvid även 
insatsemissioner skall beaktas.  
 
§ 17 Tvister 
Skulle mellan föreningen och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör eller medlem 
uppkomna tvist, skall den avgöras i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar. Detsamma 
gäller tvist mellan föreningen och före detta medlem, om tvisten gäller medlemskapet eller 
frågor som hänger samman med medlemskapet. 
 
§ 18 Årsredovisning och fördelning av överskott 
Räkenskapsår  
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 
Fördelning av överskott  
Fritt eget kapital får, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, disponeras av 
föreningsstämman enligt följande. 
 
1. Utdelas som förlagsinsatsutdelning enligt § 7. 
 
Vad som därefter återstår ska  
 
2. Utdelas som insatsränta på medlemsinsatser enligt § 15, och/eller 
3. Fördelas mellan medlemmarna i form av återbäring baserad på respektive medlems 
affärsvolym enligt § 15, och/eller  
4. Fördelas mellan medlemmarna som insatsemission enligt § 5.8.  
 
Överskott som inte av stämman fördelats enligt punkter 1-4 skall balanseras i ny räkning. 
 
§ 19 Motioner 
Medlem i föreningen kan begära att ett visst ärende ska tas upp vid ordinarie förenings-
stämma. Det sker genom skriftlig motion till styrelsen senast den 31 januari samma år som 
föreningsstämman hålls. 
 
Styrelsen skall lägga fram motionen med yttrande till föreningsstämman. 
 
§ 20 Stadgeändring 
Stadgeändring beslutas av föreningsstämman i den ordning som vid var tid gällande lag om 
ekonomiska föreningar föreskriver. 
 



Sida 1/1 
     Bilaga 18 Svenska kommuner och landsting i samverkan 
 

 

 
Årlig insatsskyldighet – 2014 års insats 
Bakgrund 
Genom den stadgeändring som skedde 2012, infördes möjligheten till överskotts-
utdelning i form av återbäring och ränta. 
 
Dessutom infördes en ny årlig insatsskyldighet som för den enskilde medlemmen, inte 
får överstiga vad medlemmen fått i återbäring och ränta. 
 
Styrelsen skall varje år föreslå stämman, hur stor procent av överskottsutdelningen som 
medlemmarna skall betala i form av en årlig insats. 
 
Insatsen förfaller till betalning en månad efter stämmans beslut eller vid den senare tid-
punkt som stämman beslutar. Insatsen betalas kontant. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar 
 
att respektive medlems årliga insatsskyldighet för 2014 skall uppgå till 100 procent av 
den överskottsutdelning i form av återbäring och insatsränta på inbetalda 
medlemsinsatser som stämman beslutat om samt  
 
att den årliga insatsen 2014 förfaller till betalning en månad efter stämmans beslut eller 
vid den senare tidpunkt som följer av att stämmans beslut om överskottsutdelning först 
måste ha verkställts och att därefter minst två veckor förflutit. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

                      
Ann-Charlotte Stenkil  Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
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Förslag till ändrad bolagsordning 
Bakgrund 
I bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige AB anges ett beloppsintervall för 
aktiekapitalets storlek. Intervallet är för närvarande lägst 500 och högst 2000 mkr. 
 
Då bolagets aktiekapital ökat kraftigt under år 2013 och också förväntas öka i år, har 
bolagets styrelse föreslagit att årsstämman ändrar bolagsordningen så att aktiekapitalets 
maximinivå höjs till 4 000 mkr och att miniminivån höjs till 1 000 mkr. Samtidigt 
föreslås att bolagsordningens angivelser av antalet aktier ändras i motsvarande grad. 
 
Bolagsordningens § 6 föreslås därför få följande lydelse: 
 
--- 
§ 6 Aktiekapital och antal aktier 
 
Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 1 000 miljoner kronor och högst till 4 000 
miljoner kronor och motsvaras av lägst 10 miljoner aktier och högst 40 miljoner aktier. 
--- 
 
Styrelsen behandlade detta förslag 2013-12-12. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att tillstyrka förslaget till ändrad bolagsordning samt 
 
att uppdra till föreningens ombud vid årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB att där 
fastställa en ny bolagsordning med den lydelse av § 6 som framgår av förslaget ovan. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

                      
Ann-Charlotte Stenkil  Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
 
 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Ordinarie föreningsstämman 
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Bemyndigande att genomföra nyemissioner 
Bakgrund 
Beslut om bemyndigande att genomföra nyemissioner ska fattas av årsstämman i 
Kommuninvest i Sverige AB. 
 
Vid årsstämman 2013-04-18 bemyndigades styrelsen för Kommuninvest i Sverige AB 
att för tiden fram till nästkommande årsstämma, genomföra nyemissioner som ligger 
inom den i bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige AB angivna övre gränsen för 
aktiekapital, 800 mkr utan att behöva kalla till extra bolagsstämma. 
 
Föreningsstyrelsen har behandlat ärendet 2013-12-12. Som framgår av stämmoärendet 
om ändring av bolagsordningen, föreslås att såväl minimi-som maximigränserna för 
aktiekapitalet höjs. Styrelsen föreslår att ett nyemissionsbemyndigande lämnas inom 
ramen för den nya övre gränsen på 4 000 mkr. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar 
 
att uppdra till föreningens ombud på årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB att där 
besluta enligt följande: 
 
- bemyndiga bolagsstyrelsen att under tiden intill nästa årsstämma genomföra en eller 
flera nyemissioner som ligger inom det i bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige 
AB angivna maximala aktiekapitalet, 
 
- vid emissionen skall den nuvarande aktieägaren Kommuninvest ekonomisk förening 
ha företrädesrätt till de nya aktierna samt 
 
- de närmare villkoren för emissionerna skall bestämmas av bolagsstyrelsen. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

                      
Ann-Charlotte Stenkil  Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 

2014-03-13 
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Ordinarie föreningsstämman 
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