
Kommun invest stödjer sina medlemmars höga hållbarhets-
ambitioner genom effektiv och ändamålsenlig finansiering 
samt i det konsultativa arbetet. Att svara upp mot medlem-
mars och kunders behov och förväntningar är en av hållbar-
hetsarbetets främsta uppgifter. Andra väsentliga områden 
omfattar det egna miljöansvaret, att vara en ansvarsfull 
arbetsgivare och bedriva en verksamhet som präglas av ett 
professionellt agerande, höga etiska krav och god affärssed.

Direkt och indirekt påverkan
Inom ramen för en nulägesanalys genomförd 2018 har 
Kommun invests direkta och indirekta hållbarhetspåverkan 
kartlagts. Den direkta påverkan äger Kommun invest, dvs. 
ligger inom verksamhetens direkta beslutsmandat och arbetet 
kan ge konkreta kvalitativa och kvantitativa effekter. Direkt 
påverkan omfattar exempelvis kund- och medarbetarrela-
tioner, affärsresor, kontorslokaler, lokal samverkan m.m. 

Kommun invests indirekta påverkan definieras som den 
hållbarhetspåverkan som Kommun invest har via utlåningen 
till kommunkoncernerna/balansräkningen och affärsrela-
tioner med låntagare, investerare och motparter. Påverkan är 
primärt relaterad till kommunernas val av investeringar och 
hur dessa bidrar till ett hållbart samhälle.

Kartläggningen visar att Bolaget bedriver ett i flera avseen-
den gott hållbarhetsarbete. De utvecklingsbehov som identi-
fierats avser framförallt den indirekta påverkan. Vidare är det 
angeläget för Koncernen att fortsätta minska sin direkta 
miljö påverkan.

Intressentdialog
Kommun invest har relationer med en rad intressenter som 
på olika sätt påverkar – och påverkas av – vår verksamhet. 
Det är av stor betydelse att vi lyssnar på våra intressenter för 
att identifiera de frågor som Kommun invests verksamhet 
påverkar och som intressenterna tycker är väsentliga.

Kommun invests intressentdialog sker bland annat genom 
systematiska kund- och ägarmöten och diskussioner med per-
sonalrepresentanter och företrädare för statliga departement 
och myndigheter. Dessutom genomför Kommun invest regel-
bundet undersökningar bland ägare, kunder, medarbetare och 

investerare. Kommun invests medlemmar äger och styr vår 
verksamhet men är också våra kunder när de väljer att låna  
av oss. I 2018 års kundundersökning erhöll Kommun invest 
ett NKI om 88, en förbättring med två enheter sedan under-
sökningen 2016 och ett mycket högt resultat. 

Dialogen med medlemmarna i egenskap av ägare förs i 
huvudsak med förtroendevalda politiker. När medlemmarna 
uppträder i rollen som kunder förs dialogen främst med 
tjänste män som vanligen är specialister inom ekonomi och 
finansiering.

Den löpande dialogen med andra samhällsaktörer – reger-
ingens departement, regelstiftande organ och övervakande 
myndigheter – sker i hög utsträckning via personliga möten 
och informationsutbyten. Dialogen med investerare och kapi-
talmarknad sker genom personliga möten och presentationer, 
både nationellt som internationellt. Medarbetardialogen sker 
både i formella och informella former, mellan chef och med-
arbetare och vid regelbundna informationsträffar. 

Väsentlighetsanalys
Genom intressentdialogen bildar sig Kommun invest en upp-
fattning om vilka hållbarhetsfrågor som Bolaget bör arbeta 
med. I den intressentundersökning om hållbarhet som 
genomfördes 2016 fick externa och interna intressenter rang-
ordna vilka insatser Kommun invest ska prioritera. Miljö-
aspekter i utlåning och upplåning var den fråga som intres-
senterna ansåg vara viktigast. Intressentundersökningen 
avses genomföras återigen 2019.

Styrning av hållbarhetsarbetet
Hållbarhetschefen ansvarar för att leda, utveckla och följa 
upp Kommun invests hållbarhetsarbete, i nära samarbete 
med verkställande ledning och avdelningsansvariga, som 
ansvarar för att hållbarhetsaspekter beaktas inom sina 
 respektive ansvarsområden. Riktlinjerna för arbetet tydlig-
görs i en hållbarhetspolicy antagen av Bolagets styrelse, och 
konkretiseras i kompletterande policyer och instruktioner 
rörande bland annat arbetsmiljö- och personsäkerhet, IT- 
säker het, jämställdhet och mångfald, kompetensförsörjning, 
mutbrott och representation samt regelefterlevnad.

Hållbarhetsrapport 2018
Med Kommun invests verksamhetsidé, vision och ställning är det naturligt att frivilligt  
ta ansvar för vår påverkan på samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
 pers pektiv. Av hållbarhetspolicyn framgår att detta ska beaktas i hela verksamheten, 
både vad gäller direkt och indirekt påverkan.
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Förnybar  
energi  

27(37) %

Gröna 
 byggnader 
51 (48)  %

Hållbara   
transporter 5 (2) %

Vattenhantering 15 (12) %

Avfallshantering 1 (0) %

Energi- 
effekti- 
 visering  

1 (1) %

Finansiering till stöd för 
Parisavtal och globala 
utvecklingsmål
Gröna lån medger finansiering av miljö- och klimat-
relaterade investeringsprojekt i Kommun invests 
medlems kommuner och -regioner. Vid utgången av 
2018 hade 39,5 miljarder kronor beviljats i Gröna lån, 
för 232 projekt och 109 medlemmar. Projekten och 
dess finansiering kan kopplas till nio av FN:s globala 
utvecklingsmål, och samtliga övergripande mål i 
Parisavtalet. 

Partnerskap ökar kunskap och driver på utveckling
Att nå ambitiösa hållbarhetsmål kräver samver-
kan och partnerskap. Samordnade insatser kan 
bidra till att effektivisera omställningen och göra 
den mer träffsäker. Kommun invest har med 
detta som grund ingått strategiska samarbeten 
med SABO och SNS under året. 

Under hösten 2018 lanserades Allmännyttans 
klimatinitiativ, där SABO:s medlemsföretag 
 siktar på att göra allmännyttan fossilfri till 2030. 
Ett fokusområde i initiativet handlar om livs-
cykelperspektiv och klimatkrav vid byggnation 
av flerbostadshus. Kraven ska kunna användas 
för upphandling och som kriterier för att kunna 
erhålla så kallade Gröna lån från Kommun invest. 

För att ta fram ny kunskap om hur det svenska 
samhällsbygget fungerar och hur det skulle 
kunna fungera bättre stöder Kommun invest SNS 
forskningsprojekt Samhällsbyggnad. Projektet 
syftar till att bidra med ökad kunskap och för-
slag till åtgärder inom olika politikområden, 
baserad på vetenskapliga studier och beprövad 
erfarenhet.

Ytterligare ett exempel är det  nordiska samar-
bete kring effektrapportering av gröna obliga-
tioner (”Nordic Public Sector Issuers: Position 
Paper on Green Bonds Impact Reporting”) som 
Kommun invest leder sedan 2016.
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Inom Bolaget råder nolltolerans mot all slags korruption; 
ingen medarbetare får lämna eller ta emot förmåner som kan 
betraktas som otillbörliga och därmed brottsliga. Bolaget har 
krav på sig att identifiera och hantera potentiella eller upp-
komna intressekonflikter. 

En gäld för kommunsektorn
Att fortsätta förse den svenska kommunsektorn med stabil 
och effektiv finansiering till lägsta möjliga kostnad är ett 
 viktigt bidrag i hållbarhetsarbetet. Kommun invest uppfyller 
därmed en liknande roll för kommunsektorn som Riks gälden 
för staten och dess myndigheter. 

Lägre kostnader för finansiering innebär att skattemedlen 
räcker längre. Att Kommun invest under perioder av finan-
siell oro kunnat fortsätta erbjuda finansiering, bidrar till 
trygghet för kommunsektorn och stabilitet i det finansiella 
systemet. En indirekt effekt av Kommun invests arbete är 
 därmed att den ekonomiska hållbarheten bland medlemmar 
stärks genom säkerställande av så effektiv finansiering som 
möjligt och råd och stöd under finansieringsprocessen. 

Kommun invest etablerades 1986 för att ge kommuner 
 tillgång till ytterligare en finansieringskälla, som ett kom    -
plement till upplåning via banksystemet. Vår utlåningsverk-
samhet är begränsad till svenska kommuner och regioner, 
inklusive majoritetsägda bolag och stiftelser. Verksamheten 
ska kännetecknas av ett så lågt risktagande som möjligt och 
saknar vinstsyfte. För att säkerställa hög kreditvärdighet och 
låga upplåningskostnader har medlemmarna i Kommun-
invest ekonomisk förening ingått ett solidariskt borgens-
åtagande för Bolagets förpliktelser.

Samarbete för medlemmarnas skull
Ett av Kommun invests huvudsyften är att minska kommu-
nala upplåningskostnader. Stora volymer och en relativt liten 
organisation gör att förvaltningskostnaderna kan hållas på 
en låg nivå. 2018 uppgick Koncernens förvaltningskostnader 
exklusive resolutionsavgiften till 6,1 (7,1) räntepunkter i för-
hållande till utlåningsvolymen. För Bolagets del var förvalt-
ningskostnaderna 5,7 (6,5) räntepunkter av utlåningen. 

De resultat som upparbetas i verksamheten återförs till 
medlemmarna i form av ränta på insatskapital och återbä-
ring i förhållande till affärsvolym. 2018 överfördes på detta 
sätt 969,8 (445,4) mnkr till medlemmarna i Föreningen, som 
en konsekvens av höga ekonomiska resultat under 2017. 
Resultaten förväntas i framtiden minska, efter medlemsbe-
slut 2018 om en förändrad och mer transparent modell för 

prissättning. Innebörden är att Kommun invests offererade 
priser har sänkts.

Antikorruption och åtgärder mot penningtvätt
Kommun invest vill att affärer och relationer präglas av god 
affärsetik, vilket tydliggörs både i Bolagets Uppförandekod 
och Hållbarhetspolicy. Bolagets medarbetare ska följa de 
lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för verksam-
heten och alltid uppträda på ett etiskt korrekt sätt, med 
öppenhet, integritet och ärlighet. Nolltolerans råder mot all 
slags korruption. 

Ett riskbaserat förhållningssätt används för att säkerställa 
att Bolagets produkter och tjänster inte utnyttjas för pen-
ningtvätt eller finansiering av terrorism. Misstanke om allvar-
liga oegentligheter som kan innebära eller leda till lagbrott 
ska anmälas. Anmälan kan ske anonymt via Bolagets vissel-
blåsarfunktion, som hanteras av extern part. Inga ärenden 
kopplade till antikorruption eller riktlinjer gällande penning-
tvätt har utretts under året.

Lägst upplåningskostnader
Kommun invest analyserar löpande sin förmåga att erhålla 
låga upplåningskostnader på räntemarknaden. Analysen visar 
att Kommun invest genomgående är den kommunala aktör 
(kommuner och regioner) som lånar upp till lägst kostnad, 
skillnaden till övriga aktörer har dock minskat under året. 

Fördjupad kunskap om sektorns förutsättningar
Kommun invest vill genom egen forskning och rapporter öka 
kunskapen om kommunsektorns långsiktiga finansiella för-
utsättningar. Bland annat har Kommun invest sedan 2012 ett 
samarbete med Örebro universitet som till exempel främjar 
forskning om kommunsektorns skuldförvaltning och finan-
siella förutsättningar, och finansierar såväl en professur som 
doktorandstudier. 

Kommun invest har ingått i den referensgrupp som knutits 
till universitetets Mastersutbildning i Hållbart Företagande 
som startade hösten 2018, och deltog som gästföreläsare vid 
den särskilda Finansdag som anordnades under utbildningens 
första termin. Kommun invest erbjuder även praktikplats till 
utbildningsdeltagarna under 2019.

Vi publicerar årligen rapporter som skildrar utvecklingen 
av kommunala investeringar och dess finansiering, och analy-
serar trender och företeelser kopplade till kommunal upplå-
ning, skuldsättning och investeringar.

Ekonomiskt ansvar 
Kommun invest finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas utveckling och 
investeringar för ett gott och hållbart samhälle. 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.

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Ekonomiskt värdeskapande – Kommun investkoncernen

Enhet 2018 2017 2016

Totala intäkter 

Ränteintäkter Mnkr 505,3 452,3 621,4

Övriga rörelseintäkter Mnkr 7,6 6,2 7,2

Distribuerat värde

Räntekostnader Mnkr 367,2 426,4 140,5

Provisionskostnader Mnkr –8,2 –7,3 –5,2

Löner och arvoden Mnkr –73,9 –70,4 –68,1

Pensionskostnader, utbildningskostnader och  
övriga  personalkostnader Mnkr –23,2 –26,6 –29,4

Sociala avgifter och löneskatt på pensionskostnader Mnkr –26,9 –25,3 –23,7

Resolutionsavgift Mnkr –69,1 –66,3 –31,4

Övriga rörelsekostnader Mnkr –94,1 –97,1 –93,2

Skatt Mnkr –3,7 –28,0 –0,4

Överfört till Föreningens medlemmar under året, återbäring  
på  affärsvolym och ränta på insatskapital för föregående  
räkenskapsår Mnkr 969,8 445,4 500,7

Effektivitet

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift i % av 
 balansomslutning % 0,052 0,061 0,059

I tabellen redovisas intäkter som positivt och kostnader som negativt.

Nano learning: att lära sig mycket i det lilla
Kommun invest är en organisation som håller lärande och kunskap högt. Med fler 
anslutna kommuner och regioner ökar kraven på oss att kunna arbeta med och för 
fler aktörer. En viktig del av detta är kontinuerlig kompetensutveckling av samtliga 
medarbetare.

För att på ett snabbt, enkelt och kvalitetssäkrat sätt tillgodose detta använder 
Kommun invest sig av en användarvänlig digital läroplattform som bygger på 
 principen om småskaligt lärande, så kallad ”nano learning”. Utifrån forskning  
kring inlärning erbjuds verktyg för att optimera lärande och medvetenhet om 
aktuella ämnen.

Metoden baseras på ”spaced repetition”, alltså uppdelad repetition, och 
innebär att korta delar av en utbildning med jämna och anpassningsbara 
intervall skickas till samtliga medarbetare. Genom att dela upp utbildningar 
i 2–3 minuter långa lektioner dämpas medarbetares glömskekurva utan att 
för den skull ta mycket tid och ansträngning i anspråk.

Under 2018 har Kommun invests medarbetare genomfört utbildningar 
på följande områden: Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
 terrorism, operativa risker, inventering av bisysslor och intresse konflikter, 
intern styrning och kontroll, informationssäkerhet samt kontinuitets-
hantering.

Plattformen innehåller även rapporteringsfunktioner och 
analysverktyg för att följa deltagande och utveckling inom 
organisationen. Metoden har för Kommun invest inneburit 
höga genomförandegrader och markant höjda 
kunskapsnivåer efter slutförda kurser.

HÅLLBARHETSRAPPORT
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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. Medarbetare 
ska ha möjlighet att kombinera arbetsliv och privatliv. 

Kommun invest ska ha god kunskap om, samt god kontroll 
på, att gällande lagar och avtal på arbetsmarknaden efter-
levs. Särskilt diskrimineringslagstiftning, miljölagstiftning, 
lagstiftning för publika bolag och lagstiftning som rör affärs-
relationer. Ingen form av diskriminering tolereras inom 
 Bolaget. 

Jämställdhet, mångfald och utveckling
Kommun invests Jämställdhets- och Mångfaldspolicy beto-
nar vikten av jämställdhet och mångfald i organisationen, 
för att säkerställa att Bolaget är en attraktiv arbetsgivare 
för såväl nuvarande som potentiella medarbetare. Vid slutet  
av 2018 var 45 (38) procent av det totala antalet anställda 
kvinnor. Av cheferna var 36 (38) procent kvinnor, och i den 
verkställande ledningen var andelen 43 (43) procent. Ambi-
tionen är att kunna attrahera, behålla och utveckla kompe-
tenta medarbetare – oavsett kön, etnisk tillhörighet, tros-
uppfattning, ålder, funktionshinder, sexuell läggning eller 
könsöverskridande identitet. 

Vid slutet av 2018 härstammade 12 (18) procent av 
 Bolagets medarbetare från andra länder än Sverige. Totalt 
10 (13) olika länder är representerade i organisationen.

Årets medarbetarundersökning
Resultatet av årets medarbetarundersökning visar att 
Kommun invest är en jämställd och icke-diskriminerande 
arbetsplats där medarbetarna känner ett stort engagemang 
för Kommun invests samhällsuppdrag. Medarbetarna upp-
fattar också att Kommun invest är en arbetsplats där man 
kan kombinera arbete och fritid. Bland förbättringsområden 
nämns arbetstakt och stress samt internkommunikation. 
Nöjd Medarbetarindex för 2018 uppgick till 73 (68) samt 
Lojal Medarbetarindex till 79 (75), sammantaget hade 
 Bolaget 86 (81) procent nöjda och lojala medarbetare,  
vilket betraktas som ett relativt högt värde. 

Hållbar vardag
Ökande sjukskrivningar, på grund av arbetsrelaterad stress 
och andra psykosociala orsaker, har gjort att Kommun invest 
tagit initiativ till ett ambitiöst arbete inom ramen för det vi 
kallar Hållbar Vardag. Hållbar Vardag erbjuder allt från 
stora möjligheter till en god fysisk och social arbetsmiljö, 
 träning och vardagsmotion, hälsoinspirerande föreläsningar, 
stresshantering, individuell coachning och självhjälps-
program. Bland annat erbjuds alla medarbetare individuella 
hälso- och livsstilsmätningar på en regelbunden basis. Base-
rade på dessa ges medar betaren verktyg för att skapa en håll-
bar livsstil inom de områden där behoven upplevs vara 
störst. Det kan röra allt från sömn, kost, motion och livsstil 
till arbetsrelaterade bekymmer.

Insatser i lokalsamhället
Kommun invest arbetar inte med sponsring i traditionell 
mening utan söker samarbetspartners som har ett uttalat 
samhällsengagemang, med tyngdpunkt på satsningar i 
 Örebro där Bolaget har sitt huvudkontor. Vi har fokus på 
verksamheter som arbetar med utbildning, kultur och innan-
förskap och delar våra värderingar vad gäller bland annat 
jämställdhet, mångfald och etik. Satsningarna inkluderar 
läxläsning för gymnasieungdomar med invandrarbakgrund, 
stöd till konstverksamhet inom OpenArt, möjlighet till fot-
boll och ridning för människor med funktionsnedsättningar, 
samt satsningar på kvinnor med invandrarbakgrund i stads-
delen Vivalla. 

Kommun invest medarbetarprogram
Under 2018 har en omfattande satsning på ledarskap, med-
arbetarskap, kommunikation och kultur startats. Medarbe-
tarprogrammet har tagits fram för att öka Kommun invests 
förmåga att utvecklas i en tid som präglas av allt högre kom-
plexitet och snabba förändringar. Genom programmet vill 
Kommun invest bland annat skapa plattformar för utveck-
lande dialoger mellan medarbetare och chefer, öka kvaliteten 
på det kommunikativa ledarskapet samt ge medarbetare 
möjlighet till personlig utveckling och bättre förutsättningar 
för självledarskap. Mer information om programmet finns 
på sidan 29.

Socialt ansvar 
Respekt för mänskliga rättigheter är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande 
inom Kommun invest. Vi ska verka för att diskriminering inte förekommer samt främja 
mångfald och jämställdhet och värna om goda arbetsförhållanden. 

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Enhet 2018 2017 2016

Totalt antal anställda, inklusive deltids- och provanställningar1 Antal 104 105 97

Andel kvinnor/män – totalt % 45/55 38/62 41/59

Andel kvinnor/män – samtliga chefer % 36/64 38/62 45/55

Andel kvinnor/män – verkställande ledning % 43/57 43/57 67/33

Medelantal helårsanställda (baserat på arbetade timmar) Antal 97 91 85

Anställningstid < 2 år (baserat på fast anställda) % 18 18 14

Anställningstid 2–4 år % 13 28 35

Anställningstid 5–9 år % 40 29 25

Anställningstid > 10 år % 29 25 25

Personalomsättning % 8 11 3

Deltagande i medarbetarundersökning % 96 95 84

Andel medarbetare med universitetsutbildning % 89 93 88

Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal % 100 100 100

Andel medarbetare som genomgått hållbarhetsutbildning % 64 63 84

1)  Antal anställda avser ”total headcount”, inklusive heltid, deltid, föräldralediga och visstidsanställda.  
Totalt antal tillsvidare- och provanställda var 92 vid utgången av 2018.

Medarbetarstatistik – Kommuninvestkoncernen

Program för lägre trösklar på  arbetsmarknaden
För vissa akademiker kan klivet in på arbetsmarknaden av olika anledningar vara extra långt. Därför ger 
Kommun invest årligen ett antal personer möjlighet att få en relevant arbetslivserfarenhet som kan underlätta 
nästa steg i karriären. Vid utgången av 2018 hade åtta personer genomgått Över tröskeln-programmet och  
sex av dem hade fått fortsatt förtroende hos andra arbetsgivare, i allmänhet med fasta jobb som matchar  
deras utbildningsprofil. De tre personerna på bild – Muhammad Amin Sadiq, Zubdah  Farrukh och Mohammad 
 Ehtasham Billah – inledde sina över tröskeln -jobb hos Kommun invest i januari 2019.

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Direkt miljöpåverkan
Kommun invests direkta miljöpåverkan avser den påverkan 
som uppstår som en direkt konsekvens av Koncernens verk-
samheter, bland annat energiförbrukning i lokaler, inköp av 
kontorsmaterial och -utrustning, möten och konferenser, 
affärsresor m.m. 

Miljöpåverkan följs sedan 2015 årligen upp vad gäller de 
mest väsentliga områdena. Under 2018 genomfördes i sam-
arbete med extern part en beräkning av Kommun invests 
totala CO2-avtryck, avseende verksamhetsåret 2017. Analy-
sen visade på en total klimatpå verkan om 383,1 ton 
koldioxid ekvivalenter (CO2e), eller 4,1 ton CO2e per medar-
betare. Tjänsteresor, i form av flygresor, hotellvistelser och 
bilresor stod för 89 procent av Koncernens klimatpåverkan, 
varav flygresor utgjorde 79 procent.

Eftersom en så stor andel av Koncernens klimatpåverkan 
avser flyg är det ett naturligt fokusområde för att minska det 
totala CO2-avtrycket. En bärande princip är att ett minskat 
resande ska kunna ske utan att göra avkall på verksamhets-
målen. 

Betydande utsläppsminskningar från affärsresande har 
skett. De totala utsläppen från affärsresande har minskat 
från 801 till 338 ton CO2-ekvivalenter mellan 2014 och 2018. 
Den främsta förklaringen är ett minskat antal långa flygresor.

Vad gäller kontorsverksamheten arbetar vi på olika sätt 
för att reducera dess påverkan, genom miljömärkt el, rörelse-
styrd belysning och vvs-armatur, snålspolande toaletter, samt 
hög grad av återvinning/källsortering. Ett analysarbete för 
att kartlägga kontorsfastighetens prestanda ur ett miljöper-
spektiv, med sikte på möjliga förbättringsåtgärder, har inletts 
mot slutet av 2018. 

Klimatkompensation
Kommun invest beslutade under året att klimatkompensera 
för de växthusgasutsläpp som återstår efter det egna klimat-
arbetet. I enlighet med de förutsättningar som gäller för 
kommuner och regioner klimatkompenserar vi internt, dvs. 
för satsningar lokalt/i Sverige. Medel som avsätts beräknas 
med utgångspunkt från uppskattad kostnad för extern 
klimat kompensation, multiplicerat med faktor två, och 
används för att finansiera initiativ som antingen under stödjer 
hållbarhetsarbetet hos Föreningens medlemmar eller bidrar 
till att minska Kommun invests egen påverkan.

Minska påverkan via kontorsverksamheten
Utöver affärsresandet sker Koncernens klimatpåverkan 
främst genom kontorsverksamheten, via energi- och annan 
resursförbrukning samt inköp av kontorsmaterial och för-
nödenheter. Bolaget har moderna kontorslokaler där håll-
barhetsambitioner uttrycks via miljömärkt el, rörelsestyrd 
belysning och vvs-armatur, "print-on-demand"-lösningar, 
snålspolande toaletter m.m. Den totala energiförbrukningen 
ökar dock, och en analys av potentiella energieffektivise-
ringar avses genomföras under 2019. 

Gröna lån stöttar kommunsektorns hållbarhetsarbete
Gröna lån introducerades 2015 och medger finansiering av 
investeringsprojekt som genomförs av Kommun invests med-
lemskommuner och regioner, inom bland annat förnybar 
energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik 
och vattenhantering. Godkända projekt måste främja över-
gången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp och 
ingå i ett systematiskt miljöarbete hos låntagaren. 

Totalt hade Kommun invest i slutet av 2018 beviljat 
39,5 (26,9) mdkr till 232 (149) gröna investeringsprojekt.  
Av de beviljade medlen hade 26,2 (19,9) mdkr utbetalats. 
Mer parten avsåg förnybar energi och gröna byggnader. Den 
förväntade årliga minskningen av CO

2-utsläpp från dessa 
projekt synliggörs i Kommun invest Green Bonds Impact 
Report, som finns på Kommun invests webbplats. 

Samtliga projekt granskas ur ett miljöperspektiv av 
Kommun invests miljökommitté för gröna obligationer. 
Kommittén är ett rådgivande organ som består av represen-
tanter från miljöfunktionen i minst två medlemskommuner 
och regioner, miljöexperter från andra relevanta organisatio-
ner i den offentliga sektorn eller den akademiska världen 
samt från Kommun invests kundgrupp.

Största svenska emittent av gröna obligationer
Kommun invest finansierar de Gröna lånen genom att emit-
tera gröna obligationer. Fem gröna obligationer har getts ut 
sedan mars 2016, och totalt 20,4 (14,4) mdkr var ute stående 
vid slutet av 2018. Investerarna utgörs företrädesvis av insti-
tutionella placerare med ett tydligt hållbarhetsfokus, både 
inhemska och utländska.

Miljöansvar 
Kommun invests miljöarbete beaktar såväl den direkta miljöpåverkan från kontorsverksamheten, 
inköp och tjänster som den indirekta miljöpåverkan från den finansiella verksamheten. 
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Utsläppen från tjänste resor har mer än halverats
Sedan 2014 har Kommun invests affärsresande, 
särskilt med flyg, minskat kraftigt. Flygresorna, 
mätt i flugna kilometer, har minskat med mer än 
60 procent. Tågresandet har samma period ökat 

med drygt 20 procent. En analys som Kommun-
invest låtit utföra över sitt totala CO2- avtryck 
visar att cirka 90 procent av Koncernens totala 
klimatpåverkan avser tjänsteresor. 

Miljöindikatorer – Kommun investkoncernen

Bilresor

2 %

Hotellvistelser

8 %

Flygresor

79 %

Enhet 2018 2017 2016

Energiförbrukning

Total energiförbrukning (i byggnader) kWh 620 068 585 678 463 034

 – varav elektricitet kWh 365 237 333 210 295 084

 – varav uppvärmning kWh 254 831 252 468 167 950

Andel förnybar energi i energiförbrukning för elektricitet % 100 100 100

Förändring i elförbrukning jämfört med föregående år % 10 13 –1

Andel förnybar energi i energiförbrukning för uppvärmning % 100 100 100

Total kontorsyta Kvm 2 217 2 217 2 217

Total energiförbrukning per kvm kWh/kvm 280 264 209

Total energiförbrukning per medarbetare kWh 6 392 6 436 5 447

Resursanvändning

Inköpt kontorspapper Ton 0,5 0,5 0,8

 –varav papper med hållbarhetsmärkning (PEFC) Ton 0,5 0,5 0,8

Andel hållbarhetsmärkt kontorspapper, av totala inköp % 100 100 100

Total pappersförbrukning per medarbetare Kg 10,3 11,0 11,8

Pappersåtervinning, inkl. inköpt och levererat papper Ton 2,0 3,0 2,4

Affärsresande

Totalt affärsresande Km 862 896 887 488 1 319 646

Totalt affärsresande per medarbetare Km 8 896 9 753 15 525

Totalt flygresande Km 515 965 591 480 992 144

Tågresor i Sverige Km 311 037 291 456 327 162

Totala CO2-utsläpp från affärsresande¹ Ton 338,4 375,8 625,6

CO2-utsläpp från affärsresande, per medarbetare¹ Ton 3,5 4,1 7,3

1)  Från och med 2018 beaktar Kommun invest en s.k. RFI-faktor om 2,7 vid utsläppsberäkningar, avseende flygets  höghöjdseffekter. Tidigare publicerade 
utsläppsvärden för 2017 och 2016 har justerats. 
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CO2-utsläpp från affärsresande, ton Fördelning av total klimatpåverkan

Källa: Big Travel, med bearbetning av Kommun invest 
(utsläppsvärden har multiplicerats med en s.k. RFI-faktor 
om 2,7 avseende flygets höghöjdseffekter).

Analysen avsåg verksamhetsår 2017  
och jämförelsevärden saknas.

Källa: Tricorona Climate Partner

Tjänsteresor
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Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Kommun invest i Sverige AB (publ), org. nr 556281-4409

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för år 2018 på sidorna 14–21 och för att den är upprättad 
i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har 
en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning 
 jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och god revisions-

sed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss 
 tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Stockholm den
KPMG AB 

Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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