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HÅLLBARHETSPOLICY 

 
1. Syfte 

Ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande och för att 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) ska kunna leva upp till Kommuninvests vision. 
 
”Kommuninvest skall vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning. Vi 
finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas utveckling och investeringar för ett 
gott och hållbart samhälle.” 
 
Långsiktiga relationer med medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening (Föreningen), 
Bolagets kunder och övriga intressenter, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är 
hörnstenar i Kommuninvests kultur. Det lägger grunden för att Bolagets verksamhet kan 
bedrivas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. 
 
Syftet med denna policy är att fastställa inriktningen för Bolagets hållbarhetsarbete.  
Ett etiskt agerande och ansvarstagande för en ekonomiskt, miljömässigt och socialt långsiktig 
hållbar utveckling är grundläggande för att upprätthålla förtroende för detta arbete. Bolaget 
ska vidare verka för en levande dialog och kommunikation med intressenter kring arbetet. 
 

2. Styrning och omfattning 
Denna policy omfattar all verksamhet i Bolaget och gäller i förhållande till såväl kunder och 
investerare, som finansiella samarbetspartners och andra leverantörer. Policyn revideras 
årligen eller vid behov och kompletteras av policydokument gällande bland annat  mångfald 
och jämställdhet, intressekonflikter, penningtvätt och finansiering av terrorism. Det åligger 
verkställande direktören att vid behov utforma riktlinjer gällande områden och branscher samt 
sörja för att relevant organisation, delegering och instruktioner finns så att denna policy kan 
tillämpas i praktiken. 
 

3. Inriktning  
Bolaget ska beakta ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i hela sin verksamhet, både 
vad gäller direkt påverkan och indirekt påverkan. Därigenom kan nya möjligheter  
identifieras, medarbetare motiveras och förtroendet för Bolaget upprätthållas samtidigt som  
risker och kostnader minskas. Det innebär att Bolaget ska bedriva en finansiellt sund och 
hållbar verksamhet och inte medverka till överträdelser av mänskliga rättigheter, arbetstagares 
rättigheter eller till negativ miljöpåverkan, och inte heller acceptera korruption.  
 
Bolagets framgång är beroende av förtroende hos Föreningens medlemmar, kunder, 
motparter, investerare, medarbetare och myndigheter. Ett etiskt och moraliskt handlande är 
därför viktigt. Detta synliggörs i Bolagets Uppförandekod (Code of Conduct), som har 
beslutats av Bolagets VD och uppdateras vid behov. I Uppförandekoden beskrivs det ansvar 
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som åligger Bolaget som företag och arbetsgivare, respektive det ansvar som åligger Bolagets 
medarbetare. 
 
 
Samhällsansvar 
Det är naturligt för Bolaget att frivilligt ta ansvar för hur verksamheten påverkar samhället ur 
ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Det innebär också att Bolaget genom sin 
verksamhet ska söka stödja det arbete för en hållbar utveckling som bedrivs av Föreningens 
medlemmar. Bolaget ska verka för att erbjuda tjänster och produkter som möter kundernas 
behov i detta avseende. Exempelvis kan Bolaget erbjuda produkter och tjänster som synliggör 
kundernas ansträngningar och bidrar till att utveckla arbetet. 
 
3.1 Ekonomiskt ansvar 
Bolaget och dess medarbetare ska följa de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för 
verksamheten och alltid uppträda på ett etiskt korrekt sätt, med öppenhet, integritet och 
ärlighet. 
 
Inom bolaget råder nolltolerans mot all slags korruption. Ingen medarbetare får lämna eller ta 
emot förmåner som kan betraktas som otillbörliga och därmed brottsliga. Bolagets 
medarbetare ska undvika alla befintliga eller tänkbara situationer som kan medföra 
intressekonflikter.  
 
Skatt 
Bolagets agerande i skattefrågor ska vara ansvarsfullt, korrekt och transparent. Bolaget ska 
inte medverka i transaktioner eller tillhandahålla produkter som kan ifrågasättas med 
beaktande av gällande skattelagstiftning. Vid tveksamhet ska Bolaget avstå från att medverka. 
Den goda etiken ska alltid beaktas. 
 
3.2 Socialt ansvar 
Respekt för mänskliga rättigheter är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande i 
Bolaget. Bolaget ska undvika att orsaka eller bidra till en negativ påverkan på mänskliga 
rättigheter i den egna verksamheten samt åtgärda sådan påverkan om den uppstår. Bolaget ska 
verka för att diskriminering inte förekommer samt ska främja mångfald och jämställdhet och 
värna om goda arbetsförhållanden. Medarbetare ska ha möjlighet att kombinera arbetsliv och 
privatliv. 
 
Kommuninvest ska ha god kunskap om, samt god kontroll på, att gällande lagar och avtal på 
arbetsmarknaden efterlevs. Särskilt diskrimineringslagstiftning, miljölagstiftning, lagstiftning 
för publika bolag och lagstiftning som rör affärsrelationer.  
 
Ingen form av diskriminering tolereras inom Bolaget. Den grundsyn som präglar Bolagets 
Uppförandekod ska även prägla Bolagets relationer till människor i dess intressentkrets. 
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Lokal samverkan 
Genom lokal samverkan med aktörer som har ett uttalat samhällsengagemang och värderingar 
som matchar Kommuninvests kan Bolaget ge uttryck för sitt samhällsansvar på det lokala 
planet. Målet med lokalt samverkansarbete är att stärka Bolagets möjligheter till rekrytering, 
synliggöra Bolagets närvaro i lokalsamhället, samt stärka Bolagets arbetsgivarvarumärke. 

3.3 Miljöansvar 
Kommuninvests syn är att en integrerad miljöhänsyn är en grundförutsättning för långsiktigt 
värdeskapande. Ett strukturerat miljöarbete är därför en naturlig del i verksamheten där 
Bolaget tar ansvar för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och söker minimera sin 
miljöpåverkan. Bolaget ska genom kontinuerlig utveckling av miljöarbetet och med beaktande 
av samhälls- och teknikutvecklingen aktivt arbeta med att minimera sin direkta 
miljöpåverkan. Genom att beakta miljöfrågor i utlåning, upplåning och 
placeringsverksamheterna kan Bolaget även hantera sin indirekta miljöpåverkan.  

 

4. Uppföljning, efterlevnad och rapportering 
Bolaget ska mäta, rapportera och följa upp hållbarhetsarbetet i enlighet med nationell 
lagstiftning. Redovisning ska lämnas årligen i Bolagets årsredovisning. Detta inkluderar att 
Bolaget ska följa och mäta sin påverkan på miljön. 
 


