
Hållbar finansiering 
är vårt uppdrag
Att verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ingår i Kommuninvests  
grundidé och vision. Hållbara finansieringslösningar främjar effektiv användning  
av skattemedel, finansiell stabilitet och kommunsektorns arbete med Agenda 2030. 
Trots exceptionella pandemiförhållanden har verksamheten under året kunnat  
fullfölja sitt uppdrag relativt opåverkad. 

Kommunerna och regionerna utgör fundamentet i det 
svenska välfärdssamhället. Det är i deras regi som de mest 
centrala samhällstjänsterna, som vård, skola och omsorg, 
möter medborgarna. Kommunerna har också en central roll 
för grundläggande samhällsinfrastruktur, i form av bostäder, 
energiförsörjning, kollektivtrafik, vatten-och avloppshante-
ring m.m. Kommunala aktörer är drivande i det svenska 
arbetet i riktning mot Agenda 2030 och de globala målen, 
både vad gäller miljömässig omställning och sociala frågor. 

Så skapar vi hållbara värden 
Kommuninvest uppfyller en liknande roll för kommunsektorn 
som Riksgälden för staten och dess myndigheter. Genom 
utlåning till kommuner och regioner skapar Kommuninvest 
förutsättningar för utbyggnaden av den svenska välfärden, 
ökar stabiliteten i den kommunala ekonomin och bidrar till 
ett mer hållbart Sverige. Genom att ”poola” kommunala 
lånebehov och kanalisera dem genom en organisation kan 
skalfördelar uppnås, och förvaltningskostnader hållas på  
en låg nivå.

Som den i särklass största kreditgivaren till sektorn generas  
både direkta och indirekta värden. Viktigast är att de finan-
sieringslösningar, den kunskap och de skuldförvaltnings-
verktyg som vi tillhandahåller gagnar ekonomisk stabilitet i 
kommuner och regioner och bidrar till att utveckla medlem-
marnas förmågor inom skuldförvaltning. Därmed kan nöd-
vändiga välfärds- och hållbarhetsinvesteringar genomföras 
på ett mer ändamålsenligt sätt och till lägre kostnad för skat-
tebetalarna. Det stärker välfärdssamhället i form av nya eller 
upprustade äldreboenden, skolor, bostäder och vårdinrätt-
ningar, eller olika former av infrastruktur som vägar, kollek-
tivtrafik, energi, vatten och avlopp. 

Covid-19 sätter kommunala verksamheter under press
Coronapandemin satte kommunernas och regionernas verk-
samheter under hård press, när behovet att vårda sjuka och 
skydda riskgrupper hamnade i centrum av pandemihante-
ringen. Pandemin har i hög grad påverkat kommunsektorns 
ekonomi, främst genom stor belastning i vård och omsorg 
samt en lägre skatteunderlagstillväxt, men också genom att 
andra intäkter och kostnader påverkades. 

Den samverkan som Kommuninvest representerar har under 
2020 därför varit särskilt relevant, för att bidra till att stödja 
sektorn i de utmaningar man stått inför. Framförallt har 
Kommuninvest under året kontinuerligt haft tillgång till 
kapitalmarknaden och har kunnat finansiera kommuners 
och regioners upplåningsbehov till goda villkor. Detta var  
av särskild vikt under inledningen av krisen, då den stressade 
marknadssituationen ledde till starkt kundtryck. 

Verksamheten i stort på normal nivå
Kommuninvests egen verksamhet har trots pandemin kunnat 
upprätthållas utan några väsentliga problem. I mitten av 
mars fattades beslut om att försätta organisationen i höjd 
beredskap och verksamheten blev i princip helt digital, med 
hemarbete och digitala möten som det nya normala, i syfte 
att minska de operativa riskerna och att bidra till att 
begränsa smittspridningen. 

Övergången till digitala arbetssätt har inneburit att verk-
samheten kunnat utvecklas enligt plan. Tidigare fysiska  
evenemang har ställts om till digitalt format, inklusive den 
årliga föreningsstämman, kundseminarium m.m. Den höjda 
beredskapen har också medfört ökad mötes- och inrapporte-
ringsfrekvens, exempelvis regelbundna ”town hall”-möten 
med VD och ledning. Undersökningar bland medarbetarna 
tyder på att internkommunikationen har förbättrats under 
året. 

Fortsatt central roll
Välfärdsuppdraget för Sveriges kommuner och regioner,
och därmed förutsättningarna för deras långsiktiga ekono-
miska hållbarhet handlar till stor del om den demografiska 
utvecklingen, med en ökad andel yngre och äldre. Kommun-
sektorn har också alltjämt betydande investeringsbehov.  
Det är därför fortfarande av yttersta vikt att ha tillgång till  
förmånlig finansiering och stöd för effektiv skuldförvaltning. 

Att Kommuninvest kunnat upprätthålla sektorns finansie-
ringsförmåga även när det varit som mest oroligt skapar 
trygghet och bidrar till ett högt förtroende för verksamheten. 
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443
mdkr

Varav 12 procent Gröna lån  

Utlåning

Bidrar till att 
uppfylla Sveriges 
hållbarhetsmål.

2 246
användare  
i KI Finans

Bidrar till att hela 
Sverige lever.

Skapar stabil  
ekonomi  

i kommuner och  
regioner.

Bidrar till det  
allmänna välfärds-
bygget i Sverige.

355,4
Mnkr i total  

överskottsutdelning1

1)  Utbetalt belopp 2020, avse ende verksamhetsåret 2019.
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Sammanställningen avser Kommuninvests andel av upplåning hos samt-
liga Sveriges kommuner, dvs. både hos medlemmar och icke-medlemmar. 
Huvuddelen av de kommuner som saknar upplåning hos Kommuninvest är 
icke-medlemmar, dvs. saknar rätt att ta upp lån hos Kommuninvest. Av de 
13 kommuner som 2019 inte hade någon upplåning hos Kommuninvest var 
12 icke-medlemmar. Data för 2020 var ej tillgängligt vid publicering.
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Vår syn på hållbarhet har sin utgångspunkt i den svenska 
kommunsektorns värdegrund och bedrivs i enlighet med 
kommunallag och annan relevant lagstiftning. Den överens-
stämmer därför med internationella ramverk som ILO:s kärn-
konventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, 
FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter, samt 
FN-initiativet Global Compact. 

Finansiering, kunskap, ansvar
Vi bidrar genom effektiv finansiering av investeringar för 
Sveriges kommuner och regioner till en långsiktigt hållbar 
välfärd. En stark ägarstruktur och solidarisk borgen mellan 
medlemmarna gör att vi kostnadseffektivt och stabilt kan 
anskaffa kapital på finansmarknaden. Medlemmarnas stora 
investeringsbehov och Kommuninvests position med en  
hög andel av medlemmarnas upplåning ger skalfördelar.

Genom finansieringsprodukter som är tydligt inriktade mot 
miljömässig och social hållbarhet stöder vi våra medlemmars 
hållbarhetsarbete. Kommuninvests gröna finansieringspro-
gram har sedan starten 2015 växt till att bli ett av Nordens 
största. Under 2020 har en ny produkt, Lån för Social Håll-
barhet, introducerats i pilotfas och de första lånen beviljats. 

Vi verkar också för att kunskap ska byggas i sektorn avse-
ende skuldförvaltning som en del av god ekonomisk hushåll-
ning. I förlängningen bör detta ge förtroendevalda bästa 
handlingsutrymme att leverera välfärdstjänster till medborg-
arna. Vidare är det centralt att Kommuninvest i sin samhälls-
bärande roll tydligt styrs för att säkra att verksamheten 
bedrivs ansvarsfullt. 

Intressentdialog
Vi för en kontinuerlig dialog med de intressenter som på 
olika sätt påverkar och påverkas av vår verksamhet, för att 
identifiera vilka hållbarhetsfrågor som Koncernen bör arbeta 
med. Intressentdialogen sker bland annat genom möten med 
medlemmar, kunder, personalrepresentanter och företrädare 
för departement och myndigheter. Dessutom genomför vi 
löpande nöjdhetsundersökningar bland nyckelintressenter 
som medlemmar, kunder, medarbetare och investerare. 

Kommuner och regioner är vår viktigaste intressentgrupp. 
Som medlemmar äger och styr de vår verksamhet men de är 
också våra kunder när de väljer att låna av oss. I rollen som 
ägare förs dialogen med medlemmarna i huvudsak med  
förtroendevalda politiker. I rollen som kunder förs dialogen 
främst med tjänstepersoner, vanligtvis med specialister inom 
ekonomi och finans. Särskilda hållbarhetsundersökningar 
genomförs vartannat år, med nästa planerad för 2021.

Styrning av hållbarhetsarbetet
Hållbarhetschefen ansvarar för att leda, utveckla och följa 
upp Kommuninvests hållbarhetsarbete, i nära samarbete 
med verkställande ledning och avdelningschefer, som ansva-
rar för att hållbarhetsaspekter beaktas inom sina respektive 
ansvarsområden. Riktlinjerna för arbetet tydliggörs i en håll-
barhetspolicy antagen av Bolagets styrelse, och konkretiseras 
i kompletterande policyer och instruktioner rörande bland 
annat arbetsmiljö- och personsäkerhet, intressekonflikter, 
IT-säkerhet, jämställdhet och mångfald, mutbrott och repre-
sentation, samt regelefterlevnad. Hållbarhetsarbetet avrap-
porteras årligen till styrelsen, och kompletteras av genom-
gångar på aktuella temaområden. 

Hållbarhetsrisker 
Hållbarhetsrisk är risken för att Kommuninvests verksamhet 
direkt eller indirekt påverkar sin omgivning negativt kopplat 
till affärsetik och korruption, inklusive penningtvätt och 
finansiering av terrorism, klimat och miljö samt mänskliga 
rättigheter inklusive arbetsvillkor. Kommuninvest anser sig 
framförallt vara exponerat mot hållbarhetsrisker rörande 
etik, IT-säkerhet och s.k. ”green-washing”, dvs. att finansie-
rade miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt inte 
lever upp till hållbarhetskrav. Kommuninvests åtgärder för 
att hantera hållbarhetsrisker styrs i hög grad av nationella 
och internationella regelverk och riktlinjer tillsammans med 
Föreningens ägardirektiv och interna instruktioner och poli-
cys. För klimatrelaterad finansiell risk, se vidare avsnitt Håll-
bar finansiering. 

Direkt och indirekt påverkan 
Kommuninvest har såväl en direkt som indirekt hållbarhets-
påverkan. Den direkta påverkan äger Kommuninvest,  
dvs. ligger inom verksamhetens direkta beslutsmandat och 
arbetet kan ge konkreta kvalitativa och kvantitativa effekter. 
Direkt påverkan omfattar exempelvis kund- och medarbetar-
relationer, affärsresor, kontorslokaler, lokal samverkan m.m. 
Den indirekta påverkan definieras som den hållbarhets-
påverkan som Kommuninvest har via sin balansräkning,  
dvs. primärt utlåningen samt affärsrelationer med låntagare, 
investerare och motparter. Påverkan är primärt relaterad  
till kommunernas val av investeringar och hur dessa bidrar 
till ett hållbart samhälle. Kommuninvest har en begränsad 
direkt påverkan men en omfattande indirekt påverkan.

Hållbarhetsarbetet 
Hållbarhetsarbetet utgår från vårt uppdrag, att finansiera kommunsektorns utveckling 
och investeringar för ett gott och hållbart samhälle, och från de förväntningar som våra 
intressenter har på oss. Ambitionen är att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet.

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Våra hållbarhetsperspektiv

Hållbarhetsarbetet utgår från tre perspektiv

Hållbar finansiering
Understödja kommuners och regioners arbete  
med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet 
samt främja stabilitet.

Ansvarsfull verksamhet
Säkra att Kommuninvest lever upp till sin upp-
förandekod, intressentförväntningar samt lagar, 
bestämmelser och föreskrifter.

Hållbar organisation
Värna en god arbetsmiljö och medarbetarhälsa,  
gott ledarskap, medarbetarskap samt en agil  
organisation.

Vilka globala mål har tydligast koppling?

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Hållbar finansiering

Ansvarsfull verksamhet

Hållbar organisation

Vår påverkan är både direkt (inom verksamhetens beslutsmandat) 
och indirekt (vid utlåning och upplåning samt övrig balansräkning). En 
mappning genomförd 2019 visar att Koncernen har en direkt eller indirekt 
påverkan på 15 av de 17 globala målen och cirka 50 av 169 delmål. De mål 
som har tydligast koppling presenteras här.

Ansvarsfull 
verksamhet

Hållbar 
organisation

Hållbar 
finansiering
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Vårt bidrag inom hållbar finansiering handlar både om  
kostnadseffektiv och stabil finansiering av offentliga investe-
ringar, om produkter som kan främja hållbar omställning 
samt om långsiktig analys för hållbara kommunala finanser. 
Arbetet inriktas även på att skickliggöra medlemmar och 
kunder i hållbar finansförvaltning, och att erbjuda verktyg 
som förbättrar interna beslutsprocesser. 

Digitaliserad utlåningsprocess
Utlåningen är grunden i verksamheten. För att kunna erbjuda 
stabil finansiering till rätt pris krävs att den kontinuerligt 
effektiviseras i samklang med kund- och medlemsbehov. 
Under 2020 slutfördes ett flerårigt utvecklingsarbete som 
resulterat i en digitaliserad utlåningsprocess, KI Låna. Det ökar 
flexibiliteten och minskar administrationen för kunderna sam-
tidigt som resurser i Bolaget frigörs för mer kvalificerat kund-
stöd och strategiska samtal. 

Lån för Social Hållbarhet
Det utvecklingsarbete rörande en låneprodukt för social håll-
barhet, som inleddes 2019 tillsammans med en mindre grupp 
medlemmar och kunder, har under året övergått till pilotfas. 
Vid utgången av 2020 hade fyra lån beviljats till ett totalt 
värde om 462,6 mnkr. Se vidare artikel på nästa sida.

Andelen Gröna lån fortsätter växa
För att synliggöra och stimulera kommunsektorns miljö-  
och klimatarbete erbjuder Kommuninvest s.k. Gröna lån,  
se vidare artikel på nästa sida. Vid slutet av 2020 uppgick 
volymen beviljade Gröna lån till 74,7 (63,1) mdkr avseende 
431 (346) gröna investeringsprojekt i 167 (150) kommuner 
och regioner. Andelen utbetalda Gröna lån i förhållande till 
total utlåning var 12,0 (10,1) procent.

Kommuninvest finansierar de Gröna lånen genom att  
emittera gröna obligationer. Elva gröna obligationer har  
hittills getts ut och Kommuninvest är en av Nordens största 
emittenter. Den förväntade årliga minskningen av CO2-ut-
släpp från finansierade projekt offentliggörs i en särskild  
rapport, Kommuninvest Green Bonds Impact Report. 

Öka kunskap om kommunal finansiering 
För att öka kunskapen om kommunsektorns långsiktiga 
finansiella förutsättningar bedriver vi egen forskning och 
publicerar rapporter som skildrar utvecklingen av kommu-
nala investeringar och dess finansiering, inklusive analys av 

upplåning och skuldsättning. Data tillgängliggörs i publika 
databaser. Kunskapsspridning via seminarier och enskilda 
möten sker löpande. Under 2020 tog Kommuninvest initiativ 
till en tillfällig expertgrupp, ”Välfärdsekonomerna”, för  
analys av kommuners och regioners ekonomi i coronakrisens 
spår. Vid årets slut hade gruppen publicerat två rapporter.

Vi samarbetar även med akademin. Bland annat har Kom-
muninvest ett flerårigt samarbete med Örebro universitet för 
att främja forskning om kommunsektorns skuldförvaltning 
och finansiella förutsättningar, och vi finansierar såväl en 
professur som doktorandstudier. Kommuninvest ingår vidare 
i referensgruppen som knutits till universitetets Masters-
utbildning i Hållbart Företagande. 

Egenutvecklat verktyg för kommunal skuldförvaltning 
KI Finans är en webbaserad finansförvaltningstjänst för 
transaktionshantering, analys och rapportering av finansiella 
skulder och tillgångar. Samtliga medlemmar i Föreningen  
har tillgång till tjänsten, som vid slutet av 2020 hade 2 246 
(2 062) användare. Tjänsten utvecklades ursprungligen för 
svensk kommunsektor, men erbjuds idag även av Kommun-
invests systerorganisationer i Finland och Norge. 

Begränsad klimatrelaterad finansiell risk
Insikten om att hållbarhetsfaktorer även kan medföra finan-
siell risk har på senare år ökat. För Kommuninvest skulle 
sådan risk potentiellt kunna materialiseras främst kopplat 
till exponeringar i balansräkningen i form av t.ex. utlåning 
och upplåning. Givet Koncernens organisationsstruktur och 
grundkonstruktion, inklusive medlemmarnas solidariska 
borgensåtagande för Koncernens skulder, att samtlig utlåning 
är nollriskviktad samt att primär- och sekundärkommuner  
ej kan försättas i konkurs, är den finansiella exponeringen 
för klimatrelaterad risk i praktiken försumbar. 

Samhällsnyttig idé, utan vinstsyfte 
Kommuninvest är etablerat som en kooperativ idé där  
verksamheten ska kännetecknas av ett så lågt risktagande 
som möjligt och där vinstsyfte saknas. De resultat som upp-
arbetas återförs till medlemmarna i form av ränta på insats-
kapital och återbäring på affärsvolym. 2020 överfördes på 
detta sätt 355,4 (717,8) mnkr till medlemmarna i Föreningen. 
Resultaten har de senaste åren minskat, efter medlemsbeslut 
2018 om en förändrad modell för prissättning som innebär 
att Kommuninvests offererade priser har sänkts. 

Hållbar finansiering
Kommuninvest erbjuder finansiella tjänster och produkter som stödjer kommuners  
och regioners arbete för god ekonomisk hushållning och en hållbar utveckling.  
Det ger förutsättningar för att skattepengar används så effektivt som möjligt, att öka 
stabiliteten i det finansiella systemet samt främja kommunsektorns hållbarhetsarbete. 

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Gröna lån och gröna obligationer

Mdkr

Finansiering som katalysator
Att finansmarknaden har möjlighet att påverka omställningen 
till mer hållbara samhällen blir allt tydligare. Marknaden för 
s.k. hållbar finansiering växer snabbt, och regelverk börjar
anpassas för att säkerställa att kapitalflöden används för 
hållbara verksamheter. 

Kommuninvest tar aktiv del i denna utveckling. Sedan 
2015 erbjuds kommuner och regioner s.k. Gröna lån för att 
finansiera investeringsprojekt med tydlig miljö- och klimat-
ambition. Detta låneprogram har växt till att vid slutet av  
2020 omfatta 431 projekt i 167 kommuner och regioner,  
med 74,7 mdkr i beviljad lånevolym varav 53 mdkr utbetalt. 

Under 2020 har arbetet med en ny produkt, Lån för Social 
Hållbarhet, tagit viktiga kliv framåt. Dessa lån ska kunna 
användas av kommuner och regioner, inklusive deras bolag, 
för att främja investeringar för ett socialt hållbart samhälle. 
Vid årets slut hade fyra lån beviljats, till Botkyrkabyggen AB, 
AB Eidar i Trollhättan, Botkyrka kommun samt Uppsalahem/
Uppsala kommun.

Gemensamt för både det gröna och det sociala finansie-
ringsprogrammet är främjandet av ökad effektmätning i  
samhället, dvs. att följa upp och utvärdera investeringarnas 
bidrag ut ett hållbarhetsperspektiv. Finansieringen är vill-
korad av såväl krav på transparens som återrapportering.  
För Gröna lån handlar effekt i allmänhet om minskade eller 
undvikta CO2-utsläpp. För Lån för Social Hållbarhet kan  
det handla om ökad trygghet, ökad delaktighet, bättre  
skolresultat eller ökad sysselsättning.

Att bidra i en utveckling som leder till bättre styrning,  
uppföljning och utvärdering samt ett ökat fokus på hållbara 
investeringar ligger nära Kommuninvests grundidé. Det  
har därför varit naturligt att initiera nordiskt samarbete på 
området effektrapportering av gröna obligationer. Den  
vägledning som samarbetet genererat, Nordic Position  
Paper on Green Bonds Impact Reporting, är i sin tredje  
upplaga och har utvecklats till en de facto-standard för  
den nordiska marknaden.

För Lån för Social Hållbarhet ingår tydliga mål och  
systematisk resultatutvärdering som ett grundkrav för  
finansieringen. Detta är önskvärt, då forskning tyder på  
att det saknas en effektmätningskultur för sociala insatser  
i kommunal regi.

I vår roll som störste finansiär av kommunala investerings-
projekt, som i allt högre utsträckning sker med hållbara för-
tecken, har vi möjlighet att bidra i utvecklingen. 

I slutet av året engagerade vi oss, genom medlemskap i 
de två ideella föreningarna the Swedish National Advisory 
Board for Impact Investing samt Effektfullt, i ett arbete som 
tar sikte på att etablera en mer enhetlig syn i Sverige på 
effektmätning och effekt samt göra etablerade metoder för 
effektmätning mer lättillgänglig och användbar. Arbetet har 
potential att bidra till att bygga lärande och bedöms kunna 
vara till stor nytta för Föreningens medlemmar. 

 Beviljade Gröna lån
 Utbetalda Gröna lån

 SEK 7 mdr Grön obl. (11/2027)
 USD 1  mdr Grön obl.(4/2023)
 SEK 8,5 mdr Grön obl. (3/2024)
 SEK 11 mdr Grön obl. (6/2023)
 SEK 3 mdr Grön obl. (12/2021)
 USD 500m  Grön obl. (06/2021)
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 USD 600m Grön obl. (04/2019)
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Utbetalda Gröna lån

SEK 7 mdr Grön obl. (11/2027)

USD 1 bn Green Bond (4/2023)

SEK 8,5 mdr Grön obl. (3/2024)

SEK 6 mdr Grön obl. (6/2023)

SEK 3 mdr Grön obl. (12/2021)

USD 500m Green Bond (06/2021)

SEK 5 mdr Grön obl. (05/2020)

USD 600m Green Bond (04/2019)

Granngårdens Centrum i Trollhättan 
har på några år förvandlats från en 
öde och otrygg plats där ingen ville 
vara till ett levande stadsdelscentrum 
med vårdcentral, apotek och närlivs 
m.m. Bakom förvandlingen ligger AB 
Eidar, Trollhättans bostadsbolag, vars 
beslut om att flytta sin egen verksam-
het till området fått stor betydelse. 
Därigenom skapades en grundtrygg-
het som motiverat andra aktörer och 
Granngården Centrum är nu en 
arbetsplats för ett par hundra perso-
ner. För finansieringen av renove-
ringen och ombyggnationen har AB 
Eidar som en av de första i Sverige 
beviljats Lån för Social Hållbarhet.
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Vårt arbete för en ansvarsfull verksamhet utgår från följande 
förutsättningar:
•  Den tydliga ansvarsfördelningen mellan ägarorganisation 

och affärsverksamhet. Föreningen hanterar medlems-  
och ägarfrågor och Bolaget affärsfrågor. 

•  Årliga ägardirektiv anger inriktningen för Bolaget. Risk- 
aptiten är låg och ett professionellt agerande, höga etiska 
krav samt god affärssed ska prägla verksamheten. 

•  Tydligt reglerade skyldigheter i frågor som bolagsstyrning, 
riskhantering och regelefterlevnad, inklusive områden 
som penningtvätt och antikorruption. 

•  Ett integrerat hållbarhetsarbete, både vad avser direkt 
och indirekt påverkan. Vi klimatkompenserar som ett 
komplement till egna utsläppsminskningar.

•  Engagemang i relevanta samhällsfrågor och samverkan 
med andra, för att svara upp mot intressentförväntningar 
och öka effekten av vårt arbete.

Etiken främst
Såväl Bolagets Policy för Hållbarhet som Uppförandekod 
betonar vikten av ett etiskt och ansvarsfullt agerande. Vi ska 
bedriva en finansiellt sund och hållbar verksamhet och inte 
medverka till överträdelser av mänskliga rättigheter, arbets-
tagares rättigheter eller till negativ miljöpåverkan, och inte 
heller acceptera korruption. Vår framgång är beroende av 
förtroende hos medlemmar, kunder, motparter, investerare, 
medarbetare och myndigheter. 

Eventuella intressekonflikter ska identifieras och hanteras på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt, för att förhindra negativ 
påverkan för kunder, medlemmar eller Bolaget. I skattefrågor 
ska Bolagets agerande vara ansvarsfullt, korrekt och trans-
parent. Bolaget ska inte medverka i transaktioner eller till-
handahålla produkter som kan ifrågasättas med beaktande  
av gällande skattelagstiftning. Vid tveksamhet ska Bolaget 
avstå från att medverka. Etiken ska alltid beaktas.

Antikorruption och åtgärder mot penningtvätt 
Ett riskbaserat förhållningssätt används för att säkerställa 
att Bolagets produkter och tjänster inte utnyttjas för  
penningtvätt eller finansiering av terrorism. Misstanke om  
allvarliga oegentligheter som kan innebära eller leda till  
lagbrott ska anmälas. Anmälan kan ske anonymt via  
Bolagets visselblåsarfunktion, som hanteras av extern part. 
Ingen misstänkt korruption eller penningtvätt har identifie-
rats under året. 

Miljöhänsyn 
Koncernens miljöarbete beaktar såväl den direkta miljö- 
påverkan från kontorsverksamheten, inköp och tjänster som 
den indirekta miljöpåverkan från den finansiella verksam-
heten. Affärsresandet med flyg, som historiskt haft störst 
direkt klimatpåverkan, har successivt minskat och särskilt 
under Coronapandemin (se graf på sidan 25). Arbete pågår 
för att minska klimatpåverkan från kontorsverksamheten. 
Under 2020 har beslut fattats om att installera solcellspaneler 
på taket samt att ersätta takplacerade kylaggregat med ett 
system baserat på fjärrkyla. Detta förväntas sammantaget 
öka den egna energiproduktionen samt minska energi-
förbrukning och buller. 

Klimatkompensation 
Vi klimatkompenserar för de utsläpp som återstår efter det 
egna klimatarbetet. I enlighet med de förutsättningar som 
gäller för kommuner och regioner klimatkompenserar vi 
internt, dvs. för satsningar lokalt/i Sverige. Medel som avsätts 
används antingen för att finansiera initiativ som understödjer 
hållbarhetsarbetet hos Föreningens medlemmar eller bidrar 
till att minska Kommuninvests egen påverkan. Klimat-
kompensationsmedlen har hittills använts för Koncernens 
deltagande i projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad”,  
tillsammans med Sveriges Allmännytta och IVL Svenska  
Miljöinstitutet. Projektet lanserade 2020 en branschstandard 
för att allmännyttan ska kunna beräkna klimatpåverkan 
även inklusive byggprocessen och ställa klimatkrav vid 
nyproduktion. 

Samhällsengagemang och samverkan
För att öka effekten av vårt hållbarhetsarbete och svara upp 
mot intressentförväntningar engagerar vi oss i relevanta sam-
hällsfrågor, ofta i samarbete med andra. Vi deltar till exempel 
i SNS treåriga forskningsprojekt Samhällsbyggnad, som är 
inriktat på samhällsplanering, fungerande bostadsmarknad 
och investeringar i infrastruktur och samhällsservice. Fören-
ingen är vidare medstiftare till Axelpriset, som uppmärksam-
mar människor som i sin gärning bidrar till att trygga och 
utveckla tilliten till samhällskontraktet och dess demokra-
tiska värden. Vi ingår också i flera initiativ som syftar till att 
främja en hållbar omställning, bland annat det strategiska 
innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer, 
Viable Cities. 

Ansvarsfull verksamhet
Tydlig ansvarsfördelning och fokus på ägarstyrning, bolagsstyrning och etik ska  
bidra till att Koncernen följer de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller  
för verksamheten. Styrning och uppföljning utformas för att leva upp till krav som 
kan ställas på en systemviktig aktör.

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Riktad finansiering för ökad social hållbarhet
I takt med att de sociala utmaningarna i Sverige blivit allt tydligare 
har efterfrågan på en finansieringsprodukt som kan stimulera och 
möta kommunsektorns arbete med social hållbarhet ökat. Därför 
har Kommuninvest tillsammans med medlemmar och kunder under 
2019 och 2020 utvecklat produkten Lån för Social hållbarhet.  
Ambitionen är att stötta kommunernas och regionernas arbete och 
investeringar i fråga om t. ex. integration, jämställdhet och trygghet. 
Lån för Social Hållbarhet ska finansiera investeringar som, enskilt 
eller i kombination med social insats, främjar ett socialt hållbart 
samhälle och kan bidra till att nå sociala mål.

– Två insikter har styrt utvecklingsarbetet, dels att sociala resultat 
i allmänhet uppnås via mellanmänskliga ansträngningar, kalla det 
”mjuka” insatser, dels att kommuner vanligen enbart lånar pengar 
för fysiska investeringar, dvs. ”hårda” tillgångar. Vi har försökt  
översätta detta till en finansieringsprodukt där Kommuninvest 
finansierar den ”hårda”, fysiska investeringen men kravställer på  
de ”mjuka”, sociala insatserna och värdena, säger Björn Bergstrand, 
hållbarhetschef på Kommuninvest.

Eftersom vissa fysiska investeringar kan bidra till att främja social 
hållbarhet utan att vara kopplade till särskilda sociala insatser, 
erbjuds också möjlighet att finansiera en fysisk investering som i  
sig kan kvalificera som social insats. Det gäller i de fall forskning,  
förstudie och/eller beprövad erfarenhet visar att investeringen  
kan bidra till att nå uppställda sociala mål.

Under hösten 2020 har de första lånen beviljats, med de ledande 
allmännyttiga bostadsbolagen Botkyrkabyggen och Eidar (Troll-
hättan) som allra första låntagare. Målet är nu att bygga upp en till-
räckligt stor utlåningsvolym och på sikt att emittera en första social 
obligation.

– De Gröna lån som vi började erbjuda 2015 har visat sig efter-
frågade bland medlemmar och kunder, mer än 70 mdkr har hittills 
beviljats. Våra ambitioner om lån till sociala investeringar är också 
höga även om vi idag har svårt att bedöma hur snabb tillväxten kan 
bli. Men vi kan konstatera att hållbarhetsfrågan är etablerad på 
agendan vilket gör att det kan gå betydligt snabbare än vad någon 
av oss anar, säger Björn Bergstrand.

Botkyrkabyggens jämställdhetssatsning Qvinna i Botkyrka, som nu är permanentad i verksamheten, erbjuder jobb, språkstudier,  
utbildning och friskvård till kvinnor som bor i bolagets hus.

Denna finansieringsform kan  främja kommuners och 
regioners arbete för ett mer social hållbart samhälle  
och öka kunskapen om vilka  satsningar som gör nytta. 

21Kommuninvest i Sverige AB, org. nr. 556281-4409 Årsredovisning 2020



Med hållbar organisation menar vi en organisation som präglas 
av en stark kultur och goda arbetsförhållanden, med friska 
och motiverade medarbetare och chefer. Organisationen  
stimulerar kontinuerligt lärande och har god förmåga att 
anpassa sig till nya förutsättningar. Arbetsmiljön främjar 
mångfald och jämställdhet, och diskriminering före - 
kommer inte. 

2020 har genom Coronapandemin utsatt organisation och 
medarbetare för betydande prövningar. Bolagets hantering  
ur detta perspektiv beskrivs på sid 23 och 34. 

Respekt för mänskliga rättigheter en grundförutsättning 
Koncernen 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. Vidare 
ska Koncernen 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. 

En jämställd arbetsplats
Vi värnar jämställdhet, mångfald och utveckling och ska 
vara en inkluderande (icke-diskriminerande) arbetsplats. 
Detta betonas i Bolagets Jämställdhets- och Mångfaldspolicy, 
för att säkerställa att Bolaget är en attraktiv arbetsgivare  
för såväl nuvarande som potentiella medarbetare. Vid slutet 
av 2020 var 39 (41) procent av det totala antalet anställda 
kvinnor. Av cheferna var 35 (29) procent kvinnor, och i den 
verkställande ledningen var andelen 43 (43) procent. Bolaget 
har ett definierat mål om att öka andelen kvinnliga chefer. 
Ambitionen är att kunna attrahera, behålla och utveckla 
kompetenta medarbetare – oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
trosuppfattning, ålder, funktionshinder, sexuell läggning eller 
könsöverskridande identitet. Vid slutet av 2020 härstammade 
13 (17) procent av Bolagets medarbetare från andra länder 
än Sverige. Medarbetare med ursprung i 12 (12) olika länder 
är representerade i organisationen. 

Kontinuerligt lärande för högre medlemsnytta
Systematisk kompetensförsörjning ska säkerställa att rätt 
förmågor finns på rätt plats vid rätt tid. Kompetensförsörjning 
består till stor del av kompetenshöjning av befintlig personal. 

Under 2020 har ett omfattande arbete kring kompetens-
utveckling initierats, som syftar till Bolaget ska bli en ännu 
mer utpräglad lärande organisation som kontinuerligt 
utvecklar kompetens i rätt riktning. Därmed kan Bolaget  
nå sina mål och möjliggöra största möjliga nytta för sina 
medlemmar. 

Fokus på självledarskap
Med utgångspunkt från de systemstöd, strukturer och pro-
cesser för kunskapsinlärning som Bolaget tillhandahåller har 
den enskilda medarbetaren, tillsammans med närmaste chef, 
ett stort ansvar för sin egen utveckling och lärande. Bolaget 
arbetar proaktivt för att främja de kultur- och beteende-
förändringar som behövs hos både chefer och medarbetare. 
Ett viktigt inslag i detta är de chefs- och medarbetarprogram 
som genomförts, fleråriga satsningar på ledarskap, medarbe-
tarskap, kommunikation och kultur. 

Årets medarbetarundersökning 
Medarbetarundersökningar genomförs årligen, för att mäta 
arbetsklimatet och i formaliserad form ta reda på hur med-
arbetarna upplever sin arbetssituation. 2020 års undersök-
ning visar att Kommuninvest är en jämställd och icke-diskri-
minerande arbetsplats där medarbetarna känner ett stort 
engagemang för Kommuninvests samhällsuppdrag. Under-
sökningen gav ett NMI (Nöjd medarbetarindex) på 76 (74), 
vilket är ett högt resultat och indikerar en god tillfredsstäl-
lelse och en välfungerande arbetsplats. Resultatet tyder även 
på att det arbete som lagts ner på ledarskap, medarbetarskap 
och kulturfrågor har gett resultat. 

Hållbar Vardag 
Vi arbetar aktivt med hälsobegreppet Hållbar Vardag och vill 
främja en hälsosam livsstil, inklusive balans mellan arbete,  
fritid och föräldraskap. Hållbar Vardag inbegriper den fysiska 
och sociala arbetsmiljön, träning och vardagsmotion, hälso-
inspirerande föreläsningar, stresshantering, individuell coach-
ning och självhjälpsprogram. Bland annat erbjuds samtliga 
medarbetare individuella hälso- och livsstilsmätningar på  
en regelbunden basis. Baserade på dessa ges medarbetaren 
verktyg för att skapa en hållbar livsstil inom de områden  
där behoven upplevs vara störst. Det kan röra sömn, kost, 
motion och livsstil samt arbetssituationen. 

Hållbar organisation 
Att ha en hållbar organisation är avgörande för att långsiktigt kunna möta våra intressenters 
förväntningar. Arbetet styrs av höga ambitioner och insikten att varje medarbetare kan göra 
skillnad. Ett kommunikativt ledarskap, engagerat medarbetarskap och fokus på kompetens  
är centralt för att lyckas.

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Hantering av Covid-19
Hanteringen av Coronapandemin hade ur ett medarbetar- 
och organisationsperspektiv tre huvudsakliga fokus:
•  Säkerställa leverans och nytta till kunder och medlemmar 
•  Bidra till en säker arbetsmiljö för medarbetare
•  Ta ett samhällsansvar och bidra till minskad smittspridning

Bolagets krisgrupp aktiverades under februari månad där 
scenarioplanering och krisövningar genomfördes. 17 mars 
infördes hemifrånarbete som grundregel vilket var en nöd-
vändig åtgärd för att säkerställa Bolagets dagliga operativa 
verksamhet och medarbetarnas säkerhet. 

Under våren, i takt med ökad kunskap om viruset och 
vilka preventiva insatser som behövde vidtas, genomfördes 
åtgärder för att skapa förutsättningar för att utföra det 
uppdrag som åligger Bolaget, både på kort och lång sikt. 
Dessa handlade såväl om tydlig och frekvent kommunika-
tion som återkommande medarbetarenkäter rörande hälsa, 
arbetsbelastning och välmående. 

Särskilda insatser genomfördes för att stärka cheferna 

 i ledarskapsfrågor som uppkommit under krisen, såsom  
att leda på distans, att förebygga ohälsa, digitalt kultur-
byggande samt faciliterande av gruppöverskridande inter-
aktivitet m.m. Åtgärder vidtogs även för att säkerställa att 
kontoret i Örebro skulle vara så säkert som möjligt att vistas 
på ur ett smittspridningsperspektiv, för det fåtal medarbe-
tare som behövde vara på plats. Restriktioner mot externa 
besök på kontoret infördes.

Inom arbetsmiljöområdet genomfördes även i preventivt 
syfte insatser såsom ergonomiutbildning, yoga samt rörelse 
på arbetstid för att bidra till god arbetsmiljö vid hemifrån-
arbete.

Erfarenheten är att Bolagets digitala mognad under  
pandemin har påskyndats och den övergripande förändrings-
förmågan har stärkts. Bolagets förmåga att hantera kris-
situationer har än en gång visat sig vara stark. En annan 
positiv konsekvens är att beteendeförändringen att till-
godose sig digital kompetensutveckling har skett i snabb-
are takt än annars hade skett. 

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Hållbarhetsindikatorer
Miljöindikatorer – Kommun investkoncernen

Enhet 2020 2019 2018

Energiförbrukning

Total energiförbrukning (i byggnader) kWh 518 793 616 853 620 069

– varav elektricitet kWh 334 963 385 980 368 596

– varav uppvärmning kWh 183 830 230 873 251 473

Total CO2-påverkan från energiförbrukning (i byggnader) Ton 119 142 138

– varav från elförbrukning1 Ton 106 122 116

– varav från uppvärmning2 Ton 13 20 22

Andel förnybar energi i energiförbrukning för elektricitet % 100 56 56

Förändring i elförbrukning jämfört med föregående år % –13 5 10

Andel förnybar energi i energiförbrukning för uppvärmning % 100 95 95

Total kontorsyta Kvm 2 217 2 217 2 217

Total energiförbrukning per Kvm KWh/Kvm 234 278 280

Total energiförbrukning per medarbetare Kwh 5 037 6 107 6 392

Resursanvändning

Inköpt kontorspapper Ton 0,39 0,45 0,50

– varav papper med hållbarhetsmärkning (PEFC)3 Ton 0,33 0,45 0,50

Andel hållbarhetsmärkt kontorspapper, av totala inköp % 84 100 100

Total pappersförbrukning per medarbetare Kg 3,8 4,5 5,2

Resursåtervinning, inkl. inköpt och levererat papper Ton 1,6 2,0 2,0

Undvikta CO2-utsläpp till följd av återvinning4 Ton 2,3 2,7 3,3

Affärsresande

Totalt affärsresande Km 228 922 911 699 948 470

Totalt affärsresande per medarbetare Km 2 223 9 027 9 778

Totalt flygresande Km 90 363 493 063 521 771

Tågresor i Sverige Km 120 241 364 616 353 914

Totala CO2-utsläpp från affärsresande Ton 43 225 242

CO2-utsläpp från affärsresande, per medarbetare5 Ton 0,42 2,2 2,5

Totalt klimatavtryck

Verksamhetens totala klimatavtryck6 Ton 162 367 380

Totalt klimatavtryck per medarbetare, CO2e Ton 1,6 3,6 3,9

1)  Klimatpåverkan från elförbrukning beräknad med emissionsfaktor för el om 315 g 
CO2e/kWh, i enlighet med de principer för effektrapportering för gröna obligationer 
som Kommuninvest följer (Nordic Position Paper on Green Bonds Impact Reporting). 
Rapporterade värden är Scope 2 enligt Green house Gas Protocol.

2)  Klimatpåverkan från uppvärmning beräknad med emissionsfaktor för fjärrvärme i 
Örebro kommun om 87 g CO2e/kWh, i enlighet med de principer för effektrapporte ring 
för gröna obligationer som Kommuninvest följer (Nordic Position Paper on Green 
Bonds Impact Reporting). Rapporterade värden är Scope 2 enligt Greenhouse Gas 
Protocol.

3)  Resterande mängd inköpt kontorspapper 2020 är miljövänligt, men inte hållbarhets-
märkt (PEFC).

4)  Årets undvikta utsläpp till följd av återvinning, fördelas på plast 855 kg, papper 634 kg, 
järn 607 kg och alternativa råvaror 160 kg, källa: Stena Recycling. Kommuninvest tillgo-
doräknar sig inte undvikta utsläpp från resursåtervinning, eftersom de berörda inkö-
pens klimatpåverkan ej beräknats.

6)  Från och med 2019 beaktar Kommuninvest en s .k. RFI  faktor om 1 ,9 vid utsläpps-
beräkningar avseende flygets höghöjdseffekter, i enlighet med Tricoronas beräknings-
metod och baserat på forskning vid Chalmers Tekniska Högskola (Kamb et al, 2018). 
Tidigare publicerade utsläppsvärden har justerat.

6)  Inkluderar CO2 utsläpp från energiförbrukning, resursförbrukning och affärsresande. 
Samtliga utsläpp i Scope 1 och Scope 2 och utsläpp från tjänsteresor i Scope 3.
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Ekonomiskt värdeskapande – Kommun investkoncernen
Enhet 2020 2019 2018

Totala intäkter 

Ränteintäkter Mnkr 1 743,1 1 223,5 505,3

Övriga rörelseintäkter Mnkr 10,8 9,0 7,6

Distribuerat värde

Räntekostnader Mnkr –1 045,6 –412,5 367,2

Provisionskostnader Mnkr –12,7 –11,3 –8,2

Löner och arvoden Mnkr –76,6 –77,9 –73,9

Pensionskostnader, utbildningskostnader och övriga  personalkostnader Mnkr –27,6 –24,5 –23,2

Sociala avgifter och löneskatt på pensionskostnader Mnkr –26,8 –27,8 –26,9

Resolutionsavgift Mnkr –20,9 –27,4 –69,1

Övriga rörelsekostnader Mnkr –107,7 –106,0 –94,1

Skatt Mnkr –2,3 –2,9 –3,7

Överfört till Föreningens medlemmar under året, återbäring på  
 affärsvolym och ränta på insatskapital för föregående räkenskapsår Mnkr 355,4 717,8 969,8

Effektivitet

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift i % av  balansomslutning % 0,045 0,050 0,052

I tabellen redovisas intäkter som positivt och kostnader som negativt.

Enhet 2020 2019 2018

Totalt antal anställda, inklusive deltids- och provanställningar1 Antal 116 111 104

Andel kvinnor/män – totalt % 39/61 41/59 45/55

Andel kvinnor/män – samtliga chefer % 35/65 29/71 36/64

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

Medelantal helårsanställda (baserat på arbetade timmar) Antal 103 101 97

Anställningstid < 2 år (baserat på fast anställda) % 15 17 18

Anställningstid 2–4 år % 26 19 13

Anställningstid 5–9 år % 32 34 40

Anställningstid > 10 år % 27 29 29

Personalomsättning % 9 10 8

Deltagande i medarbetarundersökning % 94 95 96

Andel medarbetare med universitetsutbildning % 89 90 89

Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal % 100 100 100

Andel medarbetare som genomgått hållbarhetsutbildning % 83 93 64

1)  Antal anställda avser ”total headcount”, inklusive heltid, deltid, föräldralediga och visstidsanställda. Totalt antal tillsvidare- och provanställda var 97 vid utgången av 2020.

Medarbetarstatistik – Kommuninvestkoncernen
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CO2-utsläpp från affärsresande, tonFördelning av total klimatpåverkan

Källa: Big Travel, med bearbetning av Kommuninvest 
(utsläppsvärden har multiplicerats med en s.k. RFI-
faktor om 1,9 avseende flygets höghöjdseffekter).Källa: Tricorona Climate Partner

Under året har verksam-
hetens tjänsteresor minskat 
drastiskt som en följd av 
Coronapandemin. Affärs-
resandet med flyg, mätt i 
antal km, minskade med 81 
(6) procent. Tågresandet 
minskade under året med 
67 (+3) procent. Det totala 
koldioxidavtrycket fortsatte
att minska, och uppgick för 
2020 till 1,6 (3,6) ton CO2e
per medarbetare.

Coronapandemin och dess effekter på affärsresandet har  
dramatiskt förändrat relationen mellan olika faktorers inverkan 
på Kommuninvests totala klimatavtryck. 
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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 2020 på sidorna 14-25 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 10 februari 2021
KPMG AB 

Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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