
Nu kan alla låna grönt!

Vår gemensamma satsning på ett mer hållbart samhälle
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Ett kretslopp

2.Grönt lån

1.Grönt 

projekt

Kan vara både 

nya, pågående 

och 

färdigställda 

projekt

Ett kretslopp



Utfärdandet av Gröna obligationer 

har exploderat
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Källa: www.climatebonds.net
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Vara med och påverka; göra skillnad

• En insats för en hållbarare framtid för oss alla genom att visa att ni 

”tänker grönt” hela vägen

• Kommuninvests medlemmar påverkar och inspirerar hela 

finansmarknaden att ”tänka grönt” och ”fatta gröna beslut”

Något att vara stolt över

• Medverkar till att möjliggöra vår gemensamma gröna obligation

• Symbolmärke att exponera i egen kommunikation; webbplats m.m.

• Uppmärksammar goda investeringsobjekt t.ex. på Kommuninvests 

hemsida och återrapportering till investerarna.

4

Varför låna grönt?



Projekt och åtgärder som främjar omställningen till lägre koldioxid 

utsläpp, klimattålig tillväxt och minskad miljöpåverkan
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Ett grönt lån är

Minskar 

klimatförändringar 

genom förnybara 

energikällor och 

energieffektiviseringar

Klimatanpassningsåtgärder Relaterade till hållbar 

miljö istället för rent 

klimatrelaterade (max 

30% av vår totala gröna 

obligation) 

De gröna projekten



Projektkategorier
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Vi uppfinner INTE hjulet igen

• Världsbanken, SEB, Göteborgs Stad, SLL, Örebro kommun och 

Förvaltaren (Sundbybergs bostadsbolag)  med flera använder sig av 

liknande ramverk med second opinion av Cicero

Vi har en miljökommitté

• Miljökompetens från medlemskommuner, ett landsting och SKL 

• ”Bollplank” i miljöfrågor för Kommuninvest

• Reviderar beviljade gröna lån och ger ett slutligt godkännande

• Reviderar och godkänner den årliga investerarredovisningen

Ledordet är enkelhet

• Ni har redan det mesta underlaget och vi behöver en liten del av det
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Vi gör så härHur har vi gjort?



I grund och botten är det här ett vanligt lån

• Beviljas direkt och då är finansieringen er  

Ansökan

• Projektbeskrivning med fokus på klimat- och miljöeffekter

• Bekräftelse att projektet är i linje med Kommuninvests ramverk, 

kommunens miljöpolicy, lagstiftning etc.

• Kontaktuppgifter till både miljö – ekonomi representant

Återrapportering

• Enkel, årlig återrapportering till oss
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Ett lån kan 

tappa sin 

gröna 

status

Kom med 

din 

ansökan i 

tid

Hur gör man?



• Emission kommer efter utlåningen, troligen under 

Q4 2015 alt Q1 2016

• Emission kan komma att ske i SEK i svenska 

marknaden eller i internationella marknaden

• Löptid och tidpunkt för emission är beroende av 

marknadsförhållanden
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Den gröna obligationen



Mer information finns på vår 

hemsida
Klicka här för mer info om Gröna Lån

- Ramverket

- Second Opinion från Cicero

- Ansökan

- Godkända gröna projekt

- Webinar
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http://kommuninvest.se/for-kunder/vara-produkter/grona-lan/


Kommuninvests kapitalisering



Nya EU-krav kräver ett ännu           

starkare Kommuninvest

• Skärpta regler för bankernas kapitaltäckning -

bruttosoliditetskrav införs inom EU från 2018.

• För Kommuninvests del innebär reglerna att det egna 

kapitalet i förhållande till balansomslutningen måste öka.

• Enligt Kommuninvest beräkningar måste det egna kapitalet 

uppgå till minst 6 miljarder senast den 1 januari 2018. 

• Genom att leva upp till de nya reglerna skapas ett ännu 

starkare Kommuninvest.
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Bruttosoliditetsgrad
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• Eget kapital/totala tillgångar minst [1,5 – 4,5] %, 

från 2018. 

• Nivåer fastslås av EU-kommissionen senast

31/12 2016, förutsatt att Europeiska unionens råd 

och Europaparlamentet är överens.

• Olika nivåer beroende på institutens 

affärsmodeller. 

Kommuninvest når kravet via:

- Fortsatt resultatuppbyggnad

- Extra medlemsinsatser, enligt stämmobeslut 2014  

& 2015

- Särskilda kapitalinsatser, beroende på vilken nivå 

som slutgiltigt fastställs år 2016.



Viktiga steg mot en säker framtid 
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Finanskris 

(2008)

Reformarbetet 

inleds (2009)

Beslut om 

Basel III (2010)

Kommuninvests 

återbäringsmodell 

införs (2011)

Kommuninvest utreder nya 

former för kapitaltillskott 

(2013)

Kommuninvest 

stämmobeslut 

(2014 & 2015)

Rekommendation 

om solvensgrad 

(2016)

Det nya kapital-

kravet införs (2018)



Hur går kapitaliseringsprocessen?

Stor uppslutning – kommunsektorn värnar om 

Kommuninvest!

• Ca 50 % av medlemmarna avser att betala in drygt 

1 300 Mkr under 2015 (tills idag)

• De flesta betalar in upp till 900 kr/invånare

• Prognos 2 – 3 mdr totalt i ökning under 2015

• Förlagslånet görs om 2016/2017
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Kommuninvests 

kunderbjudande



Kommuninvests kunderbjudande
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Portföljhantering

Generell kunskap gällande:

• Kapitalbindning

• Strukturer i låneportföljer

• Derivatinstrument

Kommentarer:

”I mindre kommuner har vi små 

möjligheter att ha all kunskap och 

ha en fullständig omvärlds-

bevakning, så allt stöd kring detta 

är välkommet.”

”Ni är bra men vi vill också ha 

tillgång till oberoende rådgivare”
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Kapitalmarknadsexpertis

Kommuninvest agerar genom 

upplåningsprogram med höga krav på 

stabilitet, diversifiering och låga 

upplåningskostnader. Ta del av denna 

kunskap via

• Personliga möten

• Föreläsningar

• Studiebesök

Kommentarer
”Bra med input om kapitalmarknaden 

samt hur Kommuninvest ser och 

agerar.”

”Inga akuta behov, men intressant på 

sikt i takt med att finansierings-

behoven stiger.”
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Riskhantering

Syftar till att bidra till en 

effektivare och tryggare 

finansförvaltning.

• Finanspolicy

• Analys av finansiella verktyg

Kommentarer
”Här tycker jag att det vore 

värdefullt med metod-stöd. Hur 

gör man en bra finanspolicy och 

vilka delar ska den bestå av. 

Benchmarking mellan kommuner

och viktiga ingångsvärden och

nyckeltal.”

”Bra, men objektivitet är viktigt.”
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Kommuninvests kunderbjudande
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KI Finans



KI Finans
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http://kommuninvest.se/for-kunder/ki-finans/



KI Finans – status oktober 2015

• Tjänsten förbättras kontinuerligt

- Standardrapporter och bokföringskoppling

- Finanspolicy

- Fler affärstyper

• Kurser erbjuds kontinuerligt

- Uppstart heldag

- Uppföljningskurs via webb

- Alltid tillgängliga via webb, mail, telefon och besök

• 120 kundavtal - 700 användare och låntagare

• Nära 400 mdkr i krediter
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Dokument – lanserades våren 2015

• E-arkiv – alltid tillgängligt även för förfallna lån

• Ämnat för all finansrelaterad dokumentation som länkats 

under enskilda transaktioner, till låntagare och motparter.

• Kommuninvest publicerar alla sina lånedokument här, såsom 

offerter, reverser, låneavier med mera. Även besked av olika 

slag, till exempel engagemangsbesked, publiceras här. 

• Arkivet är sökbart på olika sätt, till exempel efter låntagare 

eller portfölj, dokumenttyp eller länkad av/datum och så 

vidare. Även dokumentens innehåll är sökbart. 

• Alla filtyper stöds och det finns ingen begränsning på antal 

dokument. 

www.kommuninvest.se 25



KI Finans Bas – oktober 2015

Förenklad KI Finans:

• Visar Kommuninvestlån med alla lånevillkor och betalscheman. 

• Visar dina Kommuninvest lånehandlingar (offert, revers, avier, 

räntmeddelanden) samt alla beskeden (engagemang, åtagande, 

borgen, insats med mera).

• Visar historiska och förväntade marknadsräntor. 

Stibor och Swapräntor

Uppdateras automatiskt varje dag

Bas erbjuds kostnadsfritt och innehåller ingen analys, rapportering, 

simulering, eller möjlighet att boka andra banklån eller swappar. 
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KI Finans Notiser – Vår 2016

Notiser (påminnelser) ger möjlighet att prenumerera 

på händelser i KI Finans, till exempel nytt lån bokat, 

Stibor steg över x,xx%, låneförfall om y dagar med 

mera. 

1. Kommuninvest vill för miljöns skull minska mängden 

papper som postas ut.  

2. KI Finans blir ett e-arkiv. Alla lånehandlingar och besked 

syns under lånet eller på Dokumentfliken.

3. Vi (eller ni) anger hur nya dokument ska aviseras, till 

vem/vilka och när.
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Finns det intresse för en Likviditets- och 

investeringsmodul? 

Detta önskemål har främst kommit från kommuner med interna lån. KI Finans 

visar redan låneförfall, amorteringar, räntebetalningar, refinansierings-

antaganden, planerad nyupplåning...

• Kunder vill även kunna ange:   

- saldon/reskontra 

- kommande intäkter/utgifter

- investeringar/avyttringar under vald period

• Dotterbolagen anger detta. Kommunen ser det aggregerade nettobehovet på 

toppen, och planerar sin finansieringsverksamhet utifrån detta. 

 Bättre planeringsmöjlighet centralt 

 Riskreducering/tidsbesparing då man frångår email och sammanställning av 

Excelfiler

 Bolagen behöver en mindre kassabuffert om kommunen centralt kan optimera 

finansieringen, vilket sänker koncernens totala lånebehov och räntekostnader 

 Scenarios – simulering och uppföljning mot budget/mål
- Ändra prognosticerade räntekostnader / shocka räntebanan

- Ändra förväntade intäkter/utgifter

- Ändra refinansieringsantaganden för förfallande lån 

- Ändra investeringsplaner / simulerade lån

www.kommuninvest.se 28



Jämförelse av KI Finans och KI Finans Bas

God överblick på lånen från Kommuninvest  

God översikt av räntemarknaden  

Tillgång till reverser, låneavier, räntemeddelande, besked mm  

God överblick på lånen från andra motparter  

Registrera lån, avgifter med mera från andra motparter  

Rapportfunktion som kan användas för att ta fram en rad finansiella rapporter  

Jämföra utfallet av olika upplånings- och räntesäkringsalternativ med varandra  

Stresstesta räntebetalningsflöden under olika räntescenarier  

Simulera effekten av nyupplåning  

Låneöversikt med refinansieringsantaganden  

Möjlighet att marknadsvärdera de egna positionerna  

Enkelt producera olika finansrapporter  
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KI Finans KI Finans Bas


