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Nya EU-regler för utlåning?
Svenska kommuner och regioner står inför stora utmaningar. SKLs nya
ekonomiska rapport bedömer att medelskattesatsen behöver höjas med två kronor
till 2019.
Utmaningarna handlar både om ökade kostnader för kärnverksamheten på grund
av snabbt växande befolkning med bl a fler äldre i behov av vård och omsorg,
liksom om allt större behov av utbildning för både barn och vuxna.
Utmaningarna består också i snabbt växande behov av investeringar inom
kollektivtrafik, energi, VA, bostäder, skolor, äldreboenden mm. Redan idag
investerar kommuner och regioner mer än staten – och skillnaden växer.
Kostnadstrycket i kärnverksamheten medför att fler investeringar måste
finansieras med lån, även om självfinansieringsgraden är fortsatt hög.
Just nu är förutsättningarna goda i Sverige. Vi har låga räntor och kommunsektorn
har en i grunden stabil ekonomi.
Vid finanskrisen 2008 var det annorlunda. Kommuner i hela Europa skakade när
bankerna drog sig tillbaka som långivare. I Sverige har bankernas lån till
kommunerna fortsatt minska, med 80 miljarder kr. Att kommunsektorns eget
institut Kommuninvest då kunde träda in och ta ansvar för kommunernas
finansiering bidrog till hela landets finansiella stabilitet.
Idag står Kommuninvest för nästan hälften av all utlåning till kommuner och
regioner – och andelen växer. För de flesta kommuner är Kommuninvest den
största, ibland enda, kreditgivaren – och den billigaste. Orsaken är att vi är den
enda aktören i Sverige utöver staten som har dubbla trippel-A i kreditbetyg, och
med professionell upplåning på världsmarknaden har blivit en kostnadseffektiv
prispressare. Det har sparat miljarder i lägre räntekostnader som har kunnat
användas för att säkra välfärden. Kommuninvest börjar bli ett slags
"kommungäld" motsvarande Riksgäldens roll för staten.
Men det finns orosmoln, främst nya EU-regler. EU vill stärka bankernas och
kreditinstitutens kapitalbas. Syftet är gott - att motverka nya finanskriser och att
finansaktörerna ska säkerställa sin betalningsförmåga i stressade lägen. Risken är
dock att den typ av samarbete som kommunsektorn har utvecklat via
Kommuninvest och våra europeiska motsvarigheter buntas ihop med banker och
finansinstitut vars syfte är att skapa privata vinster genom högt risktagande.
I värsta fall skulle lågriskinstituten tvingas ha flera gånger större kapitalskydd än
motiverat, vilket direkt skulle drabba kommunerna. Vi menar – liksom EU gjorde
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när jag var Europaparlamentariker - att vi bör ha olika krav för affärsmodeller
med olika risk. En verksamhet med solidarisk borgen som finansierar
välfärdsinvesteringar utan risktagande ska ha lägre krav både på soliditet och
avgifter till de fonder som nu skapas för att hantera framtida krisbanker.
Våra krav handlar inte om att gynna Kommuninvest som företag. Vi kommer i
alla lägen att vara konkurrenskraftiga även framöver. Oron gäller att onödigt tuffa
krav på soliditet och avgifter kommer att slå mot kommunernas möjlighet att
genomföra de investeringar hela samhället behöver.
Göran Färm, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening
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