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Kommuninvest är en värderingsstyrd organisation. Våra kärnvärden utgör basen för hur vi ska 
agera internt och externt, hur vi ska möta våra verksamhetsmål och förväntningarna från intressen-
ter. Uppförandekoden utgår från kärnvärdena och beskriver vårt ansvar som företag, arbetsgivare 
och medarbetare. Uppförandekoden är beslutad av Kommuninvests VD. 

Alla medarbetare har ansvar och skyldighet att följa uppförandekoden, aktuella lagar, regelverk 
samt övriga policys som styr verksamheten. 

Det åligger Kommuninvests chefer att skapa ett etiskt klimat och att uppmuntra till att upp-
förandekoden följs i vardagen. På så sätt lever vi som vi lär.

Inledning
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Kommuninvest syfte är att utifrån en kommunal värdegrund skapa långsiktigt bästa villkor för ägar-
nas finansiella verksamhet. Detta sker genom att erbjuda alla kommuner och landsting produkter 
och verktyg för en effektiv finansförvaltning med fokus på finansiering.  

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden är grund för hur vi utför vår verksamhet och vägvisare för hur vi ska agera i olika 
situationer. *)

Helhet
Helhet är att ha perspektiv, se till organisationens alla intressen samt att vara långsiktig. Vi arbetar 
i organisationens intresse även om beslut ibland kan vara negativa för enskilda medarbetare eller 
delar av företaget. Vi ser samband och hanterar följdeffekter av beslut.

Delaktighet
Vi är engagerade, tar ansvar för vår roll, vårt arbete och för företagets värderingar. Vi har respekt 
för helheten och har rättigheter och skyldigheter att ta del av information som är viktig för vår 
förståelse. Vi får återkoppling när beslut påverkar vår arbetssituation samt är trygga i och arbetar 
enligt fattade beslut.

Tydlighet
Vi beskriver våra förväntningar och tar ansvar för att kommunikation når fram till mottagaren. Vi 
arbetar enligt riktlinjer, med tydliga mål, mandat och prioriteringsordningar samt med resultatupp-
följning. 

Kvalitet
Kvalitet innebär att vi arbetar utifrån riktlinjer och policys och levererar rätt sak, i rätt tid, till rätt 
person. Därmed arbetar vi enligt de förväntningar som ställs på oss och vi tar hänsyn till tidigare och 
efterföljande led i verksamheten. Detta förutsätter vilja, ordning och bra rutiner. 

*) Beskrivningen av kärnvärdena kan komma att ses över för att säkerställa samsyn om betydelsen.

Vår verksamhetsidé
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Vi är beroende av förtroende från omgivningen för att bedriva vår verksamhet. Nedan beskriver vi 
kort vad omgivningen kan förvänta sig av oss som en del i vårt ansvarstagande.  

Medarbetare 
Nuvarande som framtida medarbetare kan förvänta sig att vi som arbetsgivare respekterar mänsk-
liga rättigheter samt erbjuder en säker och utvecklande arbetsmiljö med de verktyg som krävs för att 
medarbetaren ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Vi har konkurrenskraftiga arbetsvillkor och 
investerar i medarbetarnas utveckling. Vi diskriminerar inte, respekterar medarbetares integritet och 
hanterar personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Vi erbjuder arbetsvillkor som innebär goda 
möjligheter till balans i livet.

Kunder och ägare 
Våra kunder och ägare kan förvänta sig konkurrenskraftiga produkter levererade med hög kvalitet 
och med begränsad påverkan på miljö och omvärld. Vi arbetar enligt våra affärsetiska principer och 
vår uppförandekod. Vi tillvaratar kommunala intressen och förmedlar kunskap. För att bygga goda 
relationer och för att vara en bra affärspartner som lever upp till förväntningar för vi kontinuerlig 
dialog med kunder och ägare samt kommunicerar öppet och proaktivt. 

Myndigheter 
Myndigheter kan förvänta sig att vi verkar i enlighet med lagar och regler, att vi är transparenta, 
leveranssäkra och ansvarstagande. Vi är en offentlig aktör som lever upp till de krav och förvänt-
ningar som finns på oss i en myndighetsliknande roll. 

Kapitalmarknaden
Kapitalmarknaden kan förvänta sig en stabil och trygg motpart med ett brett produktutbud. Vi är 
aktiva på såväl den svenska som på den internationella kapitalmarknaden och agerar konsekvent, 
riskmedvetet, långsiktigt och i enlighet med fastställda regler.

Medier
Medier kan förvänta sig att vi är transparenta, ärliga, sakliga, tillgängliga och snabba. Vi hjälper till 
att sätta frågor i ett sammanhang och strävar efter att dela med oss av den information som vi har. 

Leverantörer
Våra leverantörer kan förvänta sig att vår strävan är långsiktiga affärsrelationer som bygger på 
förtroende och ömsesidigt värdeskapande. Vid val av leverantörer använder vi lagen om offentlig 
upphandling.

Vad kan vi och vår omgivning förvänta  
sig av Kommuninvest?
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Arbetsvillkor
Vi ska ha bra och tydligt definierade arbetsvillkor, rollbeskrivningar och arbetsprocesser. Det 
bidrar till goda arbetsinsatser och leder till måluppfyllelse och personlig utveckling. Varje med-
arbetare ska ha rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Vi följer regelbundet upp mål och 
diskuterar förutsättningar för den enskilde medarbetarens arbetsprestation. Arbetstid ska an-
passas till medarbetarens önskemål så långt som situationen tillåter det. Våra löner är mark-
nadsanpassade, men inte löneledande. De är individuella och ska spegla prestation, kompetens 
och ansvar. 

Arbetsmiljö  
Alla medarbetare ska ges möjlighet att må bra på jobbet och erbjudas goda sociala, fysiska och 
psykiska arbetsförhållanden. Kommuninvest ska ha en säker, utvecklande och inspirerande 
arbetsmiljö där varje medarbetare tar ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö. Medar-
betare och avdelningar kan ha olika arbetssätt och därmed skiftande behov när det gäller ar-
betsmiljön. Vi strävar efter att alltid bemöta varandra på ett positivt sätt. Vi håller våra löften, 
levererar i tid och informerar i god tid om något inte går som planerat. 

Hur vi bedriver vår verksamhet i relation  
till våra medarbetare
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Balans mellan arbete och privatliv 
Vår strävan är att varje medarbetare ska uppleva att man har en bra balans mellan arbete och fritid. 
Både arbetsgivare och medarbetare har ansvar för att skapa utrymme för flexibilitet. 

Mångfald och diskriminering
Vi behandlar varandra och varandras arbetsuppgifter med respekt, förståelse och värdighet. Vi be-
möter varandra som vi själva vill bli bemötta. 

Vi värdesätter mångfald i verksamheten i alla avseenden och har en positiv inställning till varie-
rande bakgrund hos medarbetare. Vi behandlar alla lika oavsett, kön, ålder, religion, etnisk tillhörig-
het, funktionshinder eller sexuell läggning och tillåter inga former av diskriminering, mobbning, sär-
behandling, annan kränkande behandling eller nedsättande språkbruk. Vi arbetar för att motverka 
omedveten diskriminering. Vid rekrytering strävar vi efter att spegla befolkningssammansättningen 
i omgivande samhälle. 

Användning av alkohol under arbetstiden
Kommuninvest är en drogfri arbetsplats. Alkohol ska inte konsumeras under arbetstid. Undantag 
kan göras vid speciella händelser eller representation, men med måttfullhet och utan att arbetsför-
mågan påverkas. Vi köper och bjuder aldrig på starksprit. Om alkoholhaltig dryck serveras ska även 
alkoholfria alternativ erbjudas.

Privat användning av organisationens resurser
Företagets resurser är inte till för privat användning, men det kan vara svårt med gränsdragningen 
exempelvis när det gäller användning av datorer och mobiltelefoner samt utskrifter eller hur arbets-
tid används. Att använda företagets resurser kan i vissa fall vara acceptabelt. Men detta föregås 
alltid av ett godkännande av chef eller ledning. 

Bisysslor 
Arbete bredvid Kommuninvest ska alltid anmälas till arbetsgivaren genom att diskuteras med när-
maste chef. Det är VD som prövar lämpligheten. Bisysslor som konkurrerar med vår verksamhet 
eller kan skada Kommuninvests förtroende är inte tillåtna. 

En gång per år ställs frågan till alla medarbetare om vilka eventuella bisysslor man har. Svaren 
följs upp med en bedömning om de eventuella bisysslorna är förenliga med anställningen hos Kom-
muninvest.
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Konfidentiell information och integritetsfrågor
Vår kunskap är en värdefull tillgång som vi ska skydda genom att förstå och följa gällande lagar. 
Vi ska skydda information som rör affärsförhållanden och andra interna förhållanden och följa 
Sekretesslagen. Medarbetare ska få tydlig information om vilken information som är konfidentiell, 
men också när behov uppstår att spela in telefonsamtal eller få insyn i e-post. Om någon är osäker 
på vad som är konfidentiellt – ska hon eller han ta det säkra före det osäkra och fråga. Alla medar-
betare skriver under Kommuninvests sekretessförbindelse och utlämning av handlingar prövas av 
VD eller chefsjurist.

All dokumentation som skickas till och från Kommuninvest bör betraktas som offentlig hand-
ling som kan begäras ut av tredje part. Information som är tillgänglig offentligt får lämnas ut utan 
tillstånd. I de fall någon begär att få ut en handling finns en särskild rutin vid ett eventuellt sekre-
tessbeläggande av den aktuella handlingen.

Vi handlägger inte ärenden eller frågor där vi direkt eller indirekt har ett personligt intresse.

Privata investeringar
Information förvärvad i rollen som medarbetare på Kommuninvest får bara användas i rollen. Vi 
använder inte insiderinformation vid privata investeringar och har som medarbetare uppgiftsskyl-
dighet gentemot arbetsgivaren. 

Bedrägeri
Vi har god moral och bra säkerhetskontroller så att vi inte ens kommer på tanken att begå brottsliga 
handlingar. Medarbetare som har misstanke om att bedrägeri sker ska rapportera det omgående till 
närmaste chef. Om någon av någon anledning inte önskar rapportera till närmaste chef kan hon 
eller han rapportera till compliance officer, personalchef eller ditt fackliga ombud. 
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Förtroende, extern rapportering och mediekontakter
Ingen får inte dra nytta av de eventuella fördelar det innebär att vara anställd på Kommuninvest 
gentemot tredje part. Tjänster och produkter som följer avtal mellan Kommuninvest och tredje 
part och som kan nyttjas av alla är tillåtna. Vi vill skapa förtroende för Kommuninvest och goda 
relationer med våra kunder, ägare och övrig omgivning. Vår strävan är att vara så transparanta som 
möjligt samt följa externa krav på rapportering och redovisning. Vi har utpekade talespersoner för 
kontakter med medier och dessa har ansvar för att representera Kommuninvest och förmedla vårt 
budskap. 

Gåvor och nöjen 
Vi får bara ta emot gåvor och nöjen om värdet är obetydligt. Den som ansvarar för affärsförbindel-
ser med den som vill bjuda, ska avstå om oberoendet kan ifrågasättas. Vi är själva mycket återhåll-
samma med gåvor och arrangemang för vår omgivning och följer noga de särskilda krav som gäller 
vid affärer med offentligrättsliga enheter.

Korruption och bestickning 
Kommuninvest accepterar inte korruption, mutor eller bestickning. Lagstiftningen i Sverige är rikt-
linje även för vår verksamhet och affärsrelationer i andra länder. Vi ska agera så att vi har en bred 
marginal till den otillåtna gränsen.

Leverantörer 
Vi följer lagen om offentlig upphandling. För affärer som inte omfattas av lagen, iakttar vi strikt 
affärsmässighet och tar, där det är lämpligt och möjligt, in anbud från mer än en leverantör. I vår 
tjänsteutövning tar vi inte emot erbjudanden om rabatter hos leverantörer som riktar sig till dig som 
privatperson om erbjudandet inte riktar sig till alla medarbetare vid Kommuninvest. Om medarbe-
tare får sådana erbjudanden ska det rapporteras omedelbart. Så kallade lojalitetsprogram som finns 
hos hotellkedjor och flygbolag som resulterar i gratis hotellnätter eller rabatterade resor får aldrig 
användas för privat bruk, utan ska alltid användas i samband med tjänsteutövning.

Omvärld och miljö
Vi har ett arbetssätt som minskar påverkan på miljö och omvärld. Vi arbetar med förbättringar 
inom områdena energiförbrukning, tjänsteresor och avfall, där vi förväntar oss att alla medarbetare 
medverkar så långt det är möjligt. Vi uppmuntrar rättvis handel och andra sociala- och miljömässiga 
initiativ genom att välja sådana alternativ om det är rimligt. Krav på etiska, miljömässiga och andra 
motsvarande krav ska uppges i offertförfrågan vid upphandling.

När det gäller relationer med tredje part



Det är viktigt att vi förstår vad som förväntas av oss i rollen som medarbetare i Kommuninvest. Om 
det finns frågor kopplade till uppförandekoden kan medarbetare kontakta närmaste chef, personal-
chef eller compliance officer. 

Överträdelser mot koden ska rapporteras och oetiskt agerande accepteras inte. Det är avgö-
rande för Kommuninvest att ledningen får kännedom om eventuella överträdelser eller icke-etiskt 
agerande. Därmed är de beroende av att få information från medarbetarna om sådant. I första 
hand ska den som uppfattar/upplever ett oetiskt agerande rapportera det till närmaste chef. Om 
någon av någon anledning inte önskar rapportera till närmaste chef kan hon eller han rapportera 
till personalchefen eller compliance officer. Och den som inte känner sig bekväm med resultatet av 
rapporteringen till någon av ovan, kan kontakta internrevisorn. En möjlighet är även att rapportera 
till sitt fackliga ombud som sedan för saken vidare.

Efterlevnad av uppförandekoden
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www.kommuninvest.se

Svenska kommuner och  
landsting i samverkan


