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Remiss – förslag till ändring av Finansinspektionens 

föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde 

 

  

Sänkning av kontracykliskt buffertvärde  

 

Kommuninvest (Kommuninvest ekonomisk förening) tillstyrker förslaget 

om att sänka det kontracykliska buffertvärdet från 2,5 till 0 procent. I den 

svåra situation som uppstått p g a coronaviruset är detta en rimlig åtgärd.  

 

Kommuninvest anser vidare att det är bra att Finansinspektionen ger en 

tydlig signal om att buffertvärdet inte kan komma att höjas igen förrän 

tidigast om ca 2 år – i mars 2022. Detta skapar ett tillräckligt stort 

manöverutrymme för aktuella kreditgivare att, om så krävs, gå in med 

kraftfulla insatser i detta skede. Om en potentiell höjning hade legat 

väsentligt närmare i tiden skulle det manöverutrymmet ha begränsats. 

 

Höjning av Kommuninvests kapitalkrav i pelare 2    

 

För Kommuninvests del innebär Finansinspektionens förslag att 

sänkningen av kravet på den kontracykliska bufferten, motsvarande 112 
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mnkr, omedelbart kompenseras med en lika stor höjning av andra krav i 

pelare 2. Totaleffekten blir därmed 0. 

 

Utifrån syftet med Finansinspektionens förslag – att underlätta för 

banksystemet att upprätthålla en för situationen tillräcklig kreditgivning till 

företag och hushåll – går det att ha förståelse för att Kommuninvest, vars 

utlåning är begränsad till kommunsektorn, på detta vis ställs vid sidan av. 

 

Det är ju inte heller så att en minskning av det totala kapitalkravet med 112 

mnkr i det korta perspektivet skulle ha någon reell inverkan på 

Kommuninvests utlåningsutrymme eller utlåningsverksamhet. 

 

Samtidigt är det viktig att tydliggöra följande: 

 

För det första hade det varit välkommet om det i beslutsunderlaget hade 

inkluderats någon form av motivering till den särskilda hanteringen av 

Kommuninvest. Även om det alltså går att föra ett resonemang kopplat till 

syftet med Finansinspektionens förslag är det inte helt uppenbart varför 

detta vägval har gjorts. 

 

För det andra blir det framöver nödvändigt att noggrant följa utvecklingen 

av likviditet och kreditbehov också i kommunsektorn. Även om företag 

och hushåll nu är de första att drabbas i den ekonomiska turbulensen 

kommer det att komma till ett läge där detta mer systematiskt slår igenom 

bland kommuner och regioner. Regeringen har förbundit sig att täcka upp 

för coronarelaterade merkostnader inom vård och omsorg. Det är bra. Men 

det som nu sker, inte minst de omfattande varslen i utsatta branscher, 

kommer även att slå mot skatteintäkterna. Givet att många kommuner och 

regioner redan arbetar med hårt pressade budgetar skulle även ganska små 

intäktsbortfall på sina håll kunna få stora konsekvenser. 

         

 

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING  

  

 

Tomas Werngren  

 

Verkställande direktör    


