
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kommuninvest är Sveriges sjätte största kreditmarknadsbolag. Med en upplåning på mer än 

339 mdkr och låneprogram som når placerare i mer än 50 länder är Kommuninvest en av de 

mest aktiva svenska låntagarna på den internationella kapitalmarknaden. Snart 30 år efter 

bolagets bildande är mer än 90 procent av Sveriges kommuner och landsting medlemmar med 

rätt att låna från Kommuninvest.  

 

Kommuninvest har en utpräglad lågriskprofil och tillhör en av finansmarknadens mest stabila aktörer 

vilket återspeglas genom vår rating, AAA. Vår huvuduppgift är att genom trygg och kostnadseffektiv 

finansiering till den kommunala sektorn minska investeringskostnader och bidra till ökad välfärd i 

Sverige. 

 

Kommuninvests verksamhet finns i en konkurrensutsatt bransch där kundgruppen verkar för att hitta 

lösningar som stärker våra medlemmars långsiktiga finanser på bästa sätt. Den totala utlåningen per 31 

december 2017 var 310 mdkr och Kommuninvest står idag för 50 % av kommuner och 

landsting/regioners totala låneskuld.  

 

 

Vi söker en kundansvarig till kundgruppen vars huvudsakliga arbetsuppgift är att koordinera och 

facilitera Kommuninvests resurser utifrån kundens behov. Kundgruppen består av tio medarbetare som 

ansvarar för våra kunder nationellt. Vi har tre affärsområden; finansiering, digitala tjänster och 

konsultation. Aktuellt område för kundansvaret är ca 30 medelstora kommunkoncerner i Skåne, 

Halland och Västra Götaland med 18 000–70 000 invånare. 

 

 

Den senaste NKI undersökningen gjordes 2016. Kommuninvest fick då ett index på 86 av 100 som 

kan jämföras med affärsbanker som ligger mellan 60-65. Det är mycket glädjande att kunderna också 

gav Kommuninvest mycket höga poäng på de faktorer som de anser väger tyngst för leveransen. 

Fokus i vår utveckling framåt skall vara att fortsätta utvecklas ytterligare inom affärsområdet 

konsultation som till exempel nedan nämnda områden; proaktivitet, finansiell expertis, pedagogisk 

information och material, samt att erbjuda andra tjänster för hantering av finansfrågor. Läs vidare om 

förändringsarbetet under avsnittet Ny framtidsfärdplan antagen i detta dokument.  

 

 



Tillsammans för  
bättre villkor

Kommun invests roll är att erbjuda trygg och kostnadseffektiv 
finansiering till sina medlemmar och  kunder – svenska  
kommuner, landsting/regioner,  kommunala bolag och  

andra kommunala aktörer. 

Grundidé
Tillsammans lånar kommuner och landsting/ 
regioner tryggare och  billigare än var och en 

för sig. Tillsammans kan  kommun sektorn också 
öka sin kompetens inom finansförvaltning.

277
+ 11

Kommun invest ägs av 277 kommuner  
och 11 landsting/regioner.

310  
Mdkr

Vid utgången av 2017 uppgick den  
totala  utlåningen till 310 mdkr.

Kommun invest har  
högsta möjliga 

 kredit betyg, AAA/Aaa, 
och stabila utsikter.

Gröna lån
Gröna lån  

introducerades 2015  
för finansiering av miljö- 

och klimatrelaterade 
investeringar. Under 2017 
ökade volymen  godkända 

Gröna lån till 27 (18) 
 miljarder kronor.Organisation med  

tydlig rollfördelning
Kommun invest består av två delar.  
Dels finns kredit marknadsbolaget  

Kommun invest i Sverige AB (Bolaget)  
och dels finns den ekonomiska  föreningen  

Kommun invest ekonomisk förening 
(Föreningen). 

Kommun invest ekonomisk förening
Administrerar medlemskap och  

solidarisk borgen. 

Styrelsen består av politiker från kommuner  
och landsting/regioner.

Kommun invest i Sverige AB 
Bedriver den finansiella verksamheten  

med  upplåning, likviditetsförvaltning  
och utlåning.

Styrelsen består av personer med  
kompetens inom bland annat offentlig  

förvaltning, kapitalmarknad,  
affärsutveckling och digitalisering.

VÅR VISION
Att vara  världens 

bästa organisation  
för  kommunal  

finansförvaltning  
för ett gott och 

 hållbart samhälle.

AAA

Aaa

Start 1986 
Sedan starten 1986, har Kommun invest 

 bidragit till att sänka kommun sektorns upp-
låningskostnader med mång miljard belopp.  

Det har i slut änden gynnat  medborgarna som  
fått ta del av en förbättrad samhälls service  

på både lokal och regional nivå.
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50
procent av sektorns upplåning
Under 2017 passerade Kommun invest för första gången 300  miljarder 
kronor i utlåning, som en effekt av ökade upplånings behov bland 
kommuner och landsting/regioner, nya medlemmar och ökad 
andel utlåning bland befintliga medlemmar. Vid utgången av 
året var utlåningsvolymen 310 miljarder kronor, motsvarande 
50  procent av kommun sektorns totala externa upplåning. 

Förtydligande från EU rörande 
bruttosoliditet 
Under 2017 reviderades de krav som EU-kommissionen ställer  
på s.k. offentliga utvecklingskredit institut (”public development 
 credit institutions”, PDCI), avseende införande av kapital kravs-
måttet bruttosoliditet. Det reviderade förslaget tydliggör att såväl 
direkta som indirekta (exempelvis utlåning till kommunala bolag) 
exponeringar mot offentlig sektor omfattas av den särskilda 
brutto soliditetsregleringen för PDCI. Dessutom tydliggörs att  
ett institut inte behöver vara etablerat enligt offentlig rätt för att  
få räknas som en PDCI.

Kommun invest bedömer att Bolaget uppfyller samtliga angivna 
kriterier för att kunna definieras som ett offentligt utvecklings-
kredit institut, vilket skulle innebära väsentligt lägre kapitalkrav, 
jämfört med om bruttosoliditetskravet skulle beräknas med 
utgångspunkt från hela balansomslutningen. Brutto soliditets-
kravet förväntas införas från 2019, men för slaget är ännu ej slut-
giltigt. Se vidare sidan 36.

Viktiga händelser 
under året

FN-pris till svenska kommuner
Vid FN:s klimatkonferens COP23, i Bonn i november 2017, fick 
svensk kommunsektor ta emot FN-priset Momentum for Change 
Climate Solutions Award för den modell för grön finansiering som 
utvecklats av Kommun invest och dess medlemmar. 

På plats för att ta emot priset fanns Margareta Rönngren, vice 
 ordförande i kommunstyrelsen i Umeå samt Kommun invests 
 hållbarhetschef Björn Bergstrand. Kommun invest var en av de  
tre vinnare som utsågs i kategorin Financing for Climate Friendly 
Investment, grön finansiering. Enligt FN utgör Kommun invests 
gröna finansieringsmodell ett exempel på en konkret, innovativ 
och skalbar lösning som andra kan inspireras av.

Under 2017 uppnåddes flera milstolpar för Kommun invest, 
bland annat en FN-utmärkelse för grön finansiering. 

Ställningen på marknaden för kommunal finansiering stärktes 
och ett viktigt förtydligande kom från EU-kommissionen.
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FLERÅRSÖVERSIKT KOMMUN INVEST I SVERIGE AB
2017 2016 2015 2014 2013

Balansomslutning, mdkr 356,9 361,7 340,6 312,1 277,5

Utlåning, mdkr 310,1 277,0 254,4 222,8 208,6

Årets resultat, mnkr 876,0 309,8 561,3 568,4 590,7

Medlemmar, totalt 288 286 280 280 278

Varav kommuner 277 275 272 272 270

Varav landsting/regioner 11 11 8 8 8

Kärnprimärkapitalrelation1, % 212,4 103,7 44,6 34,6 37,0 

Primärkapitalrelation2, % 212,4 103,7 44,6 34,6 37,0 

Total kapitalrelation3, % 212,4 122,1 59,8 49,3 59,5 

Bruttosoliditetsgrad enligt CRR4, % 1,78 1,56 0,87 0,75 0,57

1) Kärnprimärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 35–36 och not 3.
2) Primärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 35–36 och not 3.
3) Total kapitalbas i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 35–36 och not 3.
4) Primärkapital i relation till totala tillgångar och åtaganden (exponeringar). Nyckeltalet "Bruttosoliditet inkl. förlagslån" har utgått. Se vidare sidan 36 och not 3.

Svenskt  
obligationsprogram  
49 (47) %

Benchmark-upplåning,  
övriga valutor  
25 (29) %

Övrigt  
0 (1) %

Gröna  
obligationer 
4 (3) %Uridashi  

1 (3) %

ECP, Euro-Commercial 
Paper Programme  
10 (4) %

Private 
Placements 
8 (9) %

Public Bonds 
3 (4) %

UPPLÅNINGSPORTFÖLJEN  
PER  UPPLÅNINGSPROGRAM

(exkl. certifikat upplåning)

MARKNADS ANDELAR,   
KOMMUNAL  LÅNE FINANSIERING1

Upplåning via  
Kommun invest 
50 (48) %

Bankupplåning  
18 (20) %

Upplåning via 
egna marknads-
program 
32 (32) %

Kommuner 
41 (40) %

Kommunala 
bostadsföretag 
30 (30) %

Övriga 
 kommunala 
företag  
22 (22) %

Kommunala 
energi företag 
6 (7) %

Landsting/regioner  
1 (1) %

KOMMUN INVESTS  
UTLÅNINGSPORTFÖLJ

 

1) Prognos. Avser total utestående upplåning.

Alla grafer avser 2017-12-31. Siffror inom parentes avser 2016-12-31.
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Ny framtidsfärdplan antagen 

Flerårsöversikt
Bolaget har för åren 20132017 levererat koncernbidrag till 
Föreningen om sammanlagt 3 458,3 mnkr. Av dessa har 
3 291,8 mnkr betalats ut till Föreningens medlemmar, där 
329,9 mnkr betalats ut i form av ränta på insatskapital 
medan 2 961,9 mnkr har betalats ut i form av återbäring 
baserad på affärsvolym.

Bolagets starka tillväxt har fortsatt och den totala utlå
ningen passerade 300 mdkr under året, en ökning med när
mare 50 procent sedan 2013. Bolagets andel av kommunsek
torns externa upplåning har ökat från 44 till 50 procent. 
Kommun sektorns ökade investeringsbehov är fortsatt den 
starkaste drivkraften för Bolagets tillväxt men även nya med
lemmar i Föreningen bidrar till den goda utvecklingen. Fjor
ton nya medlemmar varav tre landsting/regioner har tillkom
mit de senaste fem åren.

Ökningen i balansomslutning sedan 2013 är mindre än 
ökningen i utlåningen tack vare en medveten strategi att 
minska likviditetsreservens relativa storlek. 

Föreningens medlemmar har under senare år kapitaliserat 
Koncernen med målet att nå en bruttosoliditet om minst 1,5 
procent. Det egna kapitalet i Bolaget har däri genom ökat 
från 1,7 mdkr 2013 till 7,6 mdkr 2017 och brutto soliditeten 
uppgick 31 december 2017 till 1,78 procent.

Bolaget lanserade 2014 den digitala tjänsten KI Finans, en 
webbaserad lösning som erbjuder tillgång till marknadsin
formation samt tjänster inom skuld och tillgångsförvalt
ning. Under året har tjänsten utvecklats med flera och för
bättrade funktioner och under 2018 lanseras nya funktioner 
för likviditetshantering och investeringsplanering.

Sedan juni 2015 erbjuder Kommun invest Gröna lån. Pro
dukten har sedan dess vuxit till 26,9 mdkr i beviljad volym, 
avseende 149 gröna investeringsprojekt. Med Gröna lån som 
grund kan Kommun invest emittera Gröna obligationer. Den 
första Gröna obligationen emitterades i mars 2016 och 
Kommun invest har vid utgången av 2017 tre emissioner ute
stående, motsvarande 14,4 mdkr.

För flerårsdata i tabellform, se sidan 88. 

Verksamhetsstyrning 2017
Verksamhetsstyrningen i Bolaget tar sin utgångspunkt i den 
vision och verksamhetsidé som fastställts av föreningsstäm
man, samt strategier och mål som fastställs av bolagsstyrelsen.

För att underlätta styrning och uppföljning har verksamhets
styrningen under året kompletterats med fyra fokusområden 
som sätter ramarna för Bolagets fortsatta förändringsarbete. 

Kommun invest har även definierat tre affärsområden för att 
förtydliga verksamhetens framtida inriktning: Finansiering, 
Digitala tjänster och Konsultation. 

Finansiering utgör den traditionella affärsverksamheten 
med utlåning, upplåning samt likviditetsförvaltning och 
inrymmer samtliga av dagens kredittjänster inklusive gröna 
lån. Inom Digitala tjänster kan Bolaget erbjuda en portfölj  
av tekniska verktyg som underlättar de finansiella besluten 
för medlemmarna. Verktygen samlas i KI Finans. Inom 
 Konsultation kan Bolaget erbjuda utbildning, skuldportfölj
analys samt omvärldsanalys. Medlemmarnas behov ska styra 
erbjudandet av tjänster vilket innebär att innehållet i respek
tive affärsområde kan förändras över tid. 

Bolagets förändringsarbete under kommande år fokuseras 
på att utveckla effektiva digitala lösningar för den traditio
nella affärsverksamheten. Syftet är att frigöra resurser som, 
med stöd i en växande portfölj av digitala tjänster, kan inrik
tas på att skapa ytterligare mervärden för medlemmarna 
inom affärsområdet Konsultation. Illustrationen ovan, där 
figursektionernas yta utgör tillgänglig tid, beskriver den 
 önskade förändringen.

Kund
Att vara kundens första-

handsval inom kommunal 
finans förvaltning genom  
att anpassa produkt- och 
tjänste utbudet inom alla 
utvalda kundsegment.

Kompetens
Bredda och fördjupa 

 med arbetarnas kompetens  
för att säkerställa en 

konkurrens kraftig verksamhet 
i framtiden. 

Digitalisering
Öka organisationens 

anpassnings förmåga genom 
att förbättra arbetssätt och 
plattformar för utveckling  

och innovation. 

Effektivitet
Bolagets utlåningspris, 

genomsnittlig upplånings-
kostnad plus olika marginal-
påslag, är konkurrenskraftigt  

i relation till kommunernas 
egen upplåning. 

Finansiering

Digitala tjänster

Konsultation Finansiering

Digitala tjänster

Konsultation

>>>>

Strategisk inriktning
Bolaget ska tillgodose kundernas behov inom kommunal finans-
förvaltning genom att bedriva en kunkapsorienterad verksamhet 
med konservativ riskaptit och effektiva arbetssätt som bidrar till 

finansiell stabilitet och en kostnadseffektiv skuldförvaltning.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – VERKSAMHETSINRIKTNING 



Kommunsektorns externa låneskuld har under 
den senaste femårsperioden ökat kraftigt 
i volym, men förblir låg relativt den ekonomiska 
utvecklingen i landet. Mellan 2012 och 2017 
ökade upplåningen nominellt med 157 mdkr, 
främst som en konsekvens av höga investerings-
nivåer i kommunerna och de kommunala bola-
gen. Som andel av Sveriges BNP uppskattas den 
kommunala låneskulden vid utgången av 2017 
uppgå till 13,2 procent av BNP, jämfört med 
12,5 procent vid utgången av 2012.

Investeringarna omfattar många av de kom-
munala ansvarsområdena, med en tyngdpunkt 
på fastigheter, infrastruktur och energiförsörj-
ning. Den ökade upplåningen drivs främst av 
utvecklingen i landets tillväxtkommuner.

Största kreditgivaren till den svenska 
 kommunsektorn
Den del av kommunsektorns upplåning som 
sker via Kommun invest har under 2000-talet 
ökat kraftigt. Skälet är främst ett stort antal nya 
medlemmar i Föreningen, vilket gjort att allt fler 
kommuner och kommunala bolag  kunnat få 
tillgång till krediter från Bolaget. Samtidigt har 

bankernas konkurrenskraft i spåren av nya 
finansiella regelverk successivt minskat, till för-
mån för främst Kommun invest men även för 
upplåning i kapitalmarknaden, som är ett alter-
nativ framförallt för större kommunala lån-
tagare. Bolaget uppskattar att Kommun invest 
vid slutet av 2017 stod för 50 (48) procent av 
sektorns lånefinansiering. Upplåning via bank-
sektorn stod för 18 (20) procent och direkt-
upplåning på kapitalmarknaden via egna obli-
gations- och certifikat program stod för 32 (32) 
procent.

1)  Prognos baserad på Kommun invests löpande uppföljning av skuld- 
och investeringsutvecklingen inom kommunsektorn. Vid tidpunkten 
för årsredovisningens publicering var de fullständiga underlagen för 
2017, kommunernas och landstingens/regionernas egna årsredovis-
ningar, inte tillgängliga. Värden och andelar för 2016 har justerats 
i enlighet med kommunernas och landstingens egna årsredovisningar.

Växande marknad för 
 Kommun invests lån
Den kommunala lånemarknaden växte under 2017 med 40 mdkr till 616 mdkr (576 mdkr)1. 
 Tillväxten drivs av fortsatt höga investeringsvolymer i kommunerna och de kommunala  bolagen. 
Av kommunsektorns totala låneskuld finansierades 50 (48) procent via Kommun invest.

Kommunala  upplåningsformer
Svenska kommuner och landsting/regioner har till-
gång till tre huvud sakliga källor för lånefinansiering:

•  upplåning via Kommun invest

•  upplåning via banksektorn eller annan bilateral part

•  upplåning på  penning- och obligations marknaderna.

Kommunsektorns upplå-
ning under den senaste tio-
årsperioden karakteriseras 
av en ökad andel upplåning 
via Kommun invest och 
egna marknadsprogram, 
samt en minskning av upp-
låning via banksektorn. 
Data för 2017 baseras på 
bedömd total låneskuld.

  Upplåning via 
 Kommun invest, mdkr

 Bankupplåning, mdkr

  Upplåning via egna 
 marknadsprogram, mdkr

  Kommunsektorns låne-
skuld som andel av BNP, %
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Stärkt marknadsposition
Genom Kommun invest och övriga kapitalmark
naden kunde Sveriges kommuner och landsting/
regioner under 2017 tillgodose sina upplånings
behov på ett effektivt sätt. Kommun invest 
erbjuder låneprodukter med kort eller lång 
kapitalbindning, med fast eller rörlig räntebas 
samt med eller utan rätt till förtidsuppsägning.

Vid årets slut uppgick utlåningen till 310,1 
(277,0) mdkr. I nominella termer var utlåningen 
308,0 (274,0) mdkr, en ökning med 12 (9) pro
cent jämfört med föregående år. Offertacceptan
sen för 2017, baserad på nominell volym, upp
gick till 99 (94) procent.

Årets avtalade utlåning, det vill säga nyut
låning och omsättning av befintliga lån, fördela
des med 83 (76) procent på lån med en kapital
bindning längre än ett år och 17 (24) procent  
på lån med en kapitalbindning om ett år eller 
kortare. Lån med en kapitalbindning om ett till 
tre år stod för 35 (38) procent av volymen. 

Under 2017 har vi välkomnat två nya 
 medlemmar till Kommun invest, Linköpings 
kommun och Mölndals kommun.

Ökade volymer Gröna lån
Vid slutet av 2017 hade 26,9 (17,8) mdkr 
i Gröna lån beviljats, till 149 (83) projekt. 
Gröna lån kan beviljas för projekt och åtgärder 
som bidrar till lägre koldioxidutsläpp och håll
bar tillväxt eller minskar klimatförändringar. 

288 medlemmar med tillgång till KI Finans 
Samtliga 288 (236) medlemmar i Föreningen 
hade vid slutet av året tillgång till KI Finans, ett 
för kommunsektorn särskilt utvecklat system 
för skuldförvaltning. 190 (164) medlemmar 
hade tecknat avtal om den fullskaliga versionen.

Lån som möter  
kundernas behov
Kommun invests utlåning växte under 2017 till 310,1 (277,0) mdkr. Ökningen återspeglar  
högre kommunala investeringsvolymer och upplåningsbehov samt en stärkt marknads position. 
Vid utgången av 2017 hade Bolaget totalt 914 (825) aktiva låntagare, antingen  medlemmar 
i Föreningen eller juridiska personer kontrollerade av medlemmarna. 

Enbart utlåning till svenska  kommuner  
och landsting/regioner
All Kommun invests utlåning sker till svenska  kommuner 
och landsting/regioner. Lån kan erbjudas till:

•  Kommuner och landsting/regioner som är 
 medlemmar i Kommun invest ekonomisk förening.

•  Kommunala och landstings-/regionsägda bolag, där 
en eller flera medlemmar i Kommun invest ekonomisk 
förening innehar mer än 50 procent av ägandet och 
även har ställt ut en borgen för lånet.

•  Kommunala stiftelser och förbund, mot borgen  
och förutsatt att de är närstående medlem eller 
 medlemmar i Kommun invest ekonomisk förening. 

Antal medlemmar och utlåningsvolym, 1987–2017

Utlåningsport följen 
per  låneprodukt
2017-12-31

  Kapitalbindning, fast 
ränta (inkl. utlåning 
mot Svenskt obli-
gationsprogram) 
43 (46) %

  Kapitalbindning, 
Stibor 55 (52) %

 KI-ränta 0 (0) %

  3-mån Stibor tills-
vidare 2 (2) %

Fler medlemmar 
i Föreningen samt att med-
lemmarna valt att lägga en 
allt större del av sin upp-
låning hos Bolaget, är de 
främsta förklaringarna till 
den historiska utlånings-
tillväxten.

  Antal medlemmar 
i Kommun invest 
 eko nomisk Förening

  Utlåning i Kommun-
invest i Sverige AB
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – UTLÅNING 



” Vi står på en helt annan teoretisk plattform nu, med bättre 
förståelse för en bred palett av ämnen och frågor som är 
relevanta för våra medlemmar och kunder. Det stärker oss 
och gör oss tryggare i våra yrkesroller.”

Theresia Ferm och Sofia Frändberg,  kund ansvariga

Våra kundansvariga är  
diplomerade finansanalytiker 
Diplomutbildningen för finansanalytiker på Handelshögskolan 
i Stockholm är förmodligen en av Sveriges mest heltäckande utbild-
ningar för finansmarknadens aktörer. Under ett års tid får deltagarna 
fördjupa sig i sju ämnes områden, fördelade på tre delprogram: port-
följförvaltning och riskhantering, ränte instrument och makroanalys 
samt företags värdering och företagsfinansiering. Utbildningen är 
 krävande med högt studietempo och totalt sju tentamina. 

God insikt i finansiella spörsmål, både vad gäller kommunal  eko nomin 
och offentlig finansförvaltning, är nyckeln till att Kommun invest ska 
kunna bistå sina medlemmar och kunder med kompetenta tjänster av 
god kvalitet. Därför har sex kundansvariga haft möjlighet att gå diplom-
utbildningen, och kan nu titulera sig diplom erade finans analytiker. 

Johan Olander, Ann Sörman, Nedim Murtic,  
Daniel Nykvist, Theresia Ferm och Sofia Frändberg.
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