
Hållbar finansiering 
är vårt uppdrag
Att verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ingår i Kommuninvests grundidé  
och vision. De hållbara finansieringslösningar som Kommuninvest erbjuder främjar  
effektiv användning av skattemedel, finansiell stabilitet och kommunsektorns arbete  
med Agenda 2030. Den samverkan som Kommuninvest representerar omfattar 97 procent  
av de svenska kommunerna. 

Kommunerna och regionerna är grunden i det svenska väl-
färdssamhället. Det är i deras regi som de mest centrala 
välfärds stjänsterna, som vård, skola och omsorg, möter med-
borgarna. Kommunerna har också en central roll för grund-
läggande samhällsinfrastruktur, i form av bostäder, energi-
försörjning, kollektivtrafik, vatten- och avloppshantering 
m.m. Kommunala aktörer är drivande i det svenska arbetet 
i riktning mot Agenda 2030, både vad gäller miljömässig 
omställning och sociala frågor.

Så skapar vi hållbara värden 
Genom utlåning till kommuner och regioner skapar Kom-
muninvest förutsättningar för utbyggnaden av den svenska 
välfärden, ökar stabiliteten i den kommunala ekonomin och 
bidrar till ett mer hållbart Sverige. Genom att samla de kom-
munala lånebehoven och kanalisera dem genom en organi-
sation kan skalfördelar uppnås, och förvaltningskostnader 
 hållas på en låg nivå. Därmed uppfyller Kommuninvest en 
liknande roll för kommunsektorn som Riksgälden för staten 
och dess myndigheter.

Som den i särklass största kreditgivaren till sektorn bidrar 
Kommuninvest till att skapa både direkta och indirekta värden. 
Viktigast är att de finansieringslösningar, den kunskap och de 
skuldförvaltningsverktyg som vi tillhandahåller gagnar eko-
nomisk stabilitet i kommuner och regioner och bidrar till att 
utveckla medlemmarnas förmågor inom skuldförvaltning. 
Därmed kan nödvändiga välfärds- och hållbarhetsinveste-
ringar genomföras på ett mer ändamålsenligt sätt och till 
lägre kostnad för skattebetalarna. Det stärker välfärdssam-
hället i form av nya eller upprustade äldreboenden, skolor, 
bostäder och vårdinrättningar, eller olika former av infra-
struktur som vägar, kollektivtrafik, energi, vatten och avlopp.

Samverkan stärkt under pandemin
De senaste årens Coronapandemi har inneburit en extra-
ordinär belastning på kommunala och regionala verksam-
heter, och det har varit särskilt angeläget för Kommuninvest 
att stödja sektorn i de utmaningar man stått inför. Framför-
allt har Kommuninvest kontinuerligt haft tillgång till kapital-
marknaden och har kunnat finansiera kommuners och regio-
ners upplåningsbehov till goda villkor. Vi har även 

intensifierat det kunskapsstöd som vi erbjuder i form av 
forsknings- och fokusrapporter som på olika sätt främjar 
effektiv styrning och långsiktighet i förvaltning. Expert-
gruppen Välfärdsekonomerna, som startades 2020, står  
t.ex. bakom fyra rapporter, bland annat en handbok 
i  effektivisering.

Mot bakgrund av att det kommunala välfärdsuppdraget 
och den långsiktiga ekonomiska hållbarheten utmanas av en 
demografisk utveckling, med en ökad andel äldre, samt fort-
satt stora investeringsbehov är det för sektorn fortfarande 
viktigt med tillgång till förmånlig finansiering och stöd för 
effektiv skuldförvaltning. Under året blev Täby och 
 Danderyds kommuner medlemmar i Föreningen, vilket gör 
att 280 av Sveriges 290 kommuner nu är medlemmar.

Samhällsnyttig idé, utan vinstsyfte
Kommuninvest är etablerat som en kooperativ idé där verk-
samheten ska kännetecknas av ett lågt risktagande. Risker 
ska endast accepteras för att uppfylla uppdraget som kom-
mungäld och övriga risker ska elimineras. Upparbetade 
resultat återförs till medlemmarna i Föreningen i form av 
ränta på insats kapital och återbäring på affärsvolym. 2021 
överfördes 197,8 (355,4) mnkr. Resultaten har de senaste 
åren minskat, efter medlemsbeslut 2018 om en förändrad 
modell för prissättning som innebär att Kommuninvests offe-
rerade priser har sänkts.

Mot mer komplett integration av hållbarhet
Att finansmarknaden har möjlighet att påverka omställ-
ningen till mer hållbara samhällen blir allt tydligare. Under 
2021 har regelverkskonsekvenserna av den handlingsplan för 
finansiering av hållbar tillväxt som EU sjösatte 2018 börjat ta 
form på allvar. Handlingsplanen syftar till att styra kapital till 
hållbara investeringar, att hantera finansiella risker orsakade 
av klimatförändringar, miljöförstöring och social utsatthet 
samt att främja transparens och långsiktighet i finansiell och 
ekonomisk verksamhet. Bolaget har under året påbörjat ett 
arbete för att kunna möta de tvingande och frivilliga regel-
verk som planeras, inklusive nytt direktiv för hållbarhets-
rapportering, nya krav på myndighetsrapportering samt en 
frivillig europeisk standard för gröna obligationer. 
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Varav 13 procent Gröna lån  

Utlåning

Bidrar till att 
uppfylla Sveriges 
hållbarhetsmål.

2 375
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.

197,8
Mnkr i total  

överskottsutdelning1

1)  Utbetalt belopp 2021, avse ende verksamhetsåret 2020.
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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 2021 var ej tillgängligt vid publicering.

 0 %   1–49 %   50–89 %   90–99 %   100 %

HÅLLBARHETSRAPPORT

15Kommuninvest i Sverige AB, org. nr. 556281-4409 Årsredovisning 2021



Vår syn på hållbarhet har sin utgångspunkt i den svenska 
kommunsektorns värdegrund och bedrivs i enlighet med 
kommunallag och annan lagstiftning. Den överensstämmer 
därför med internationella ramverk som ILO:s kärnkonven-
tioner, 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 gör att 
vi kostnadseffektivt och stabilt kan anskaffa kapital på 
finansmarknaden. Medlemmarnas stora investeringsbehov 
och Kommuninvests position med en hög andel av medlem-
marnas upplåning ger skalfördelar.

Genom finansieringsprodukter som är tydligt inriktade 
mot miljömässig och social hållbarhet stöder vi våra med-
lemmars hållbarhetsarbete. Kommuninvests gröna finansie-
ringsprogram har sedan starten 2015 växt till att bli ett av 
Nordens största. Sedan 2021 erbjuds en ny produkt, Lån för 
Social Hållbarhet, som tar särskilt sikte på att främja syste-
matiskt arbete kring sociala satsningar.

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. T.ex. har vi gjort särskilda insatser för att öka kunskap 
kopplat till om kommuner och regioner ska äga eller hyra 
sina verksamhetslokaler. Vidare är det centralt att Kommun-
invest i sin samhällsbärande 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 undersökningar bland nyckelintressenter som med-
lemmar, kunder, medarbetare och investerare, såväl mer 
traditio nella nöjdhetsundersökningar som utpräglade håll-
barhetsundersökningar.

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. Dialogen med 
kommuner och regioner i deras roll som medlemmar förs i 
huvudsak med förtroendevalda politiker. Dialogen med 
kommuner och regioner i deras roll som kunder förs främst 
med tjänstepersoner,  vanligtvis med specialister inom eko-
nomi och finans. 

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. Åtgärderna för att hantera 
hållbarhetsrisker styrs i hög grad av nationella och interna-
tionella regelverk och riktlinjer tillsammans med Förening-
ens ägardirektiv och interna instruktioner och policyer. 
En av de mest väsentliga hållbarhetsriskerna är hänförlig för-
troenderisk på grund av bristande kontroll och kravställning 
kopplat till ESG hos låntagare och motparter. Bolaget har 
som ett första steg börjat införa hållbarhetsrisker (ESG) som 
del av bedömningen av kommuner under särskild uppfölj-
ning och i samband med prövning av utlåningsram. Arbetet, 
som är komplext givet kommunsektorns breda samhällsupp-
drag, förväntas intensifieras under kommande år.

Givet Koncernens organisationsstruktur och grundkon-
struktion, inklusive medlemmarnas solidariska borgens-
åtagande för Koncernens skulder, att samtlig utlåning är 
nollriskviktad samt att primär- och sekundärkommuner ej 
kan försättas i konkurs, är den finansiella exponeringen för 
hållbarhetsrelaterad risk högst begränsad.

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?

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

HÅLLBARHETSRAPPORT

17Kommuninvest i Sverige AB, org. nr. 556281-4409 Årsredovisning 2021



Vårt bidrag inom hållbar finansiering handlar både om kost-
nadseffektiv 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.

Genomgripande digitalisering
Utlåningen är grunden i verksamheten. För att kunna 
erbjuda stabil finansiering till rätt pris krävs att den kontinu-
erligt effektiviseras i samklang med kund- och medlemsbe-
hov. Sedan 2020 är utlåningsprocessen KI Låna i princip helt 
fri från pappershantering, även hos kund tack vare digital 
signering. Det ökar flexibiliteten och minskar administratio-
nen för kunderna samtidigt som resurser i Bolaget frigörs för 
mer kvalificerat kundstöd och strategiska samtal. 

Samtidigt har kund- och investerarmöten som en effekt 
av pandemin digitaliserats i allt högre utsträckning, och 
utgångspunkten är nu att fysiska möten genomförs endast 
vid särskilda skäl. Den mer offensiva digitaliseringen omfat-
tar även de evenemang och seminarier som Kommuninvest 
arrangerar, och som helt eller delvis kan komma att perma-
nentas efter pandemin. 

Det finns tydliga fördelar för en medlemsorganisation med 
spridning över hela landet att i relativt hög grad sköta inter-
aktion och dialog i digitala format. Många medlemmar upp-
lever det som en fördel att inte behöva resa. Under året har 
Bolaget fortsatt att investera i teknologi för att möjliggöra 
smidiga digitala och hybridmöten. 

Vidare erbjuder Kommuninvest genom KI Finans en web-
baserad finansförvaltningstjänst för transaktionshantering, 
analys och rapportering av finansiella skulder och tillgångar. 
Samtliga medlemmar i Föreningen har tillgång till tjänsten, 
som vid slutet av 2021 hade 2 375 (2 246) användare. 

Hållbara finansieringsprogram
Kommuninvest driver sedan 2015 respektive 2020 två håll-
bara finansieringsprogram, som båda är utformade för att 
främja lokalt och regionalt hållbarhetsarbete. Miljö- och 
 klimat respektive sociala satsningar finansieras genom 
antingen Gröna lån eller Lån för Social Hållbarhet, lån 
som sedan refinansieras via obligationsutgivning med t.ex. 
pensions bolag och fondbolag som köpare. Kommuninvest 

är en av Nordens största emittenter av gröna obligationer 
och har som ambition att emittera en första social obligation 
så snart underliggande lånevolym är tillräckligt stor. 

Under året passerades för de Gröna lånen milstolpen 500 
beviljade projekt och Kommuninvest erhöll också Natur-
vårdsverkets Miljömålspris för sitt arbete med programmet. 
Vidare antogs nya policyer för de båda programmen, med 
innebörd att beslut om tillsättning av ledamöter i de expert-
kommittéer som är knutna till programmen, samt kommitté-
ernas arbetsinstruktioner, fattas av Bolagets styrelse. För att 
säkerställa hög integritet och kompetens i kommittéerna, 
finns utöver lokal och regional expertis även representation 
från akademin och statliga forskningsinstitut.

Katalysator för utvecklad effektmätning
Gemensamt för både det gröna och det sociala finansierings-
programmet är främjandet av ökad effektmätning i samhäl-
let, dvs. att följa upp och utvärdera investeringarnas bidrag 
ur ett hållbarhetsperspektiv. Finansieringen är villkorad av 
såväl krav på transparens som återrapportering. För Gröna 
lån handlar effekt i allmänhet om minskade eller undvikta 
CO

2-utsläpp, anpassning till klimatförändringar eller annan 
miljönytta. 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. 

Den förväntade årliga minskningen av CO2-utsläpp och 
andra miljönyttor från investeringsprojekt finansierade med 
Gröna lån offentliggörs i en särskild rapport, Kommuninvest 
Green Bonds Impact Report. Principerna för rapportering 
bygger på det av Kommuninvest initierade nordiska sam-
arbetet på området, Nordic Position Paper on Green Bonds 
Impact Reporting, som i tre omgångar publicerats.

Standard för effektmätning av sociala insatser
Effektmätning av sociala insatser, dvs. en analys av sådana 
insatsers betydelse för att nå fördefinierade sociala mål, är ett 
område där gemensam terminologi och mer harmoniserade 
förhållningsätt efterfrågas. Kommuninvest deltar därför 
i den tekniska kommittén för det standardiseringsarbete 
om effektmätning av insatser som under 2021 inleddes 
via Svenska institutet för standarder, SIS.

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

Styrning i finansiell balans
Ekonomistyrningen har stor betydelse för att kunna säkra 
långsiktig hållbarhet i kommunsektorns ekonomi. En gedigen 
analys är en bra grund för en effektiv styrning. Kommun-
invest driver ett aktivt arbete för att ge support i analys och 

överväganden, och publicerade under året rapporten 
”En mer effektiv ekonomistyrning i kommunsektorn”. Till-
sammans med SKR och Sveriges Allmännytta publicerades 
också en uppdaterad vägledning om borgensavgifter för 
kommunala bostadsbolag.

Frivillig taxonomianpassning utreds
Med utgångspunkt i EU:s taxonomiförordning, som klassi-
ficerar vilka investeringar som ska anses vara miljömässigt 
hållbara, är hållbarhetsaspekter på väg att på allvar inte-
greras i finansiellt beslutsfattande och rapportering. Syftet är 
bl.a. att tydliggöra hur finansmarknadsaktörer ska informera 
och kommunicera om hållbarhet, hur jämförbar, tillräcklig 
och kvalitativ information angående bolags hållbarhets-
arbete ska tas fram samt hur banker och kreditinstitut ska 
arbeta för att integrera hållbarhet i sin riskhantering. I det 
arbete som Bolaget under 2021 påbörjat för att möta de nya 
regelkraven ingår att utreda förutsättningarna för att fri-
villigt anpassa det gröna finansieringsprogrammet till en 
kommande EU-standard för gröna obligationer. 

Satsning på mer klimatsmart byggande
Från 2022 införs lagkrav, som innebär att alla 
nybyggda fastigheter ska klimatdeklareras, det vill 
säga, att den klimatpåverkan en ny byggnad har 
ska redo visas. 

För att stimulera en utveckling där kommunala 
beställare går före har Kommuninvest, i samverkan 
med Sveriges Allmännytta och IVL Svenska Miljö-
institutet, tagit fram en vägledning för att ställa 
klimat krav vid upphandling av byggprojekt. 
 Samverkan drivs inom ramen för initiativet 
” Klimatkrav till rimlig kostnad”.

Mot denna bakgrund har Kommuninvest också 
utvecklat nya krav för Gröna lån. Byggprojekt som 
startas från 2022 behöver, utöver krav på låg 
energi förbrukning, också kunna visa att konkreta 
livscykel inriktade klimatåtgärder genomförs i pro-
jektet, som minimum för stommen. Det innebär till 
exempel stomme i trä och/eller klimatförbättrad 
betong, eller användning av stål med lägre klimat-
påverkan. Dessutom måste sökande kunna redo-
visa en beräkning av byggnadens klimatpåverkan 
under byggskedet.

1

RAPPORT  |  UTSLÄPP TILL YTVATTEN FRÅN GRUVVERKSAMHET – EN HANDBOK

VÄGLEDNING 

Klimatkrav  
vid upphandling  
av byggprojekt

Åsa Thrysin, Rasmus Andersson, Anders Ejlertsson,  
Martin Erlandsson, Annamaria Sandgren, Jeanette Green

Ett samarbetsprojekt med:
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Vårt arbete utgår från följande förutsättningar:
•  Tydlig ansvarsfördelning mellan ägarorganisation och 

affärsverksamhet. Föreningen hanterar medlems- och ägar-
frågor och Bolagets 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.

•  Integrerat hållbarhetsarbete, både vad avser direkt och 
indirekt påverkan. 

•  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 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, kor-
rekt och transparent. Bolaget ska inte medverka i transaktio-
ner eller tillhandahålla 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 pen-
ningtvätt eller finansiering av terrorism. Misstanke om all-
varliga oegentligheter som kan innebära eller leda till lag-
brott ska anmälas. Anmälan kan ske anonymt via Bolagets 
visselblåsarfunktion, som hanteras av extern part. Ingen 
misstänkt korruption eller penningtvätt har identifierats 
under året.

Bolagets funktion för regelefterlevnad arbetar med att 
övervaka och kontrollera Bolagets efterlevnad av lagar och 
andra regler. Funktionen ger också råd till Bolagets styrelse, 
VD och personal, samt genomför utbildningar på området för 
att höja medarbetarnas kunskap och vaksamhet. 
 
Miljö och klimathänsyn
Koncernens miljö- och klimatarbete beaktar såväl den 
direkta påverkan från kontorsverksamheten, inköp och 
tjänster som den indirekta påverkan från den finansiella 
verksamheten. Affärsresandet kvarstod 2021 på mycket låga 
nivåer till följd av pandemin, och ett antal åtgärder vidtogs 
för att minska huvudkontorets klimatbelastning: solceller 
installerades på taket och kylaggregat ersattes med ett system 
baserat på fjärrkyla. Detta förväntas bidra till ökad egen 
energiproduktion, minskad energiförbrukning samt minskat 
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. 
Klimatkompensationsmedlen har hittills använts för Koncer-
nens deltagande i projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad”, 
tillsammans med Sveriges Allmännytta och IVL Svenska 
Miljö institutet, se case sida 19. Projektet får nu sin fort-
sättning med betoning på renovering, ombyggnad och till-
byggnad (ROT). 

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 ingår också i flera 
initiativ som syftar till att främja en hållbar omställning, 
bland annat det strategiska innovations programmet för 
smarta 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 system
viktig aktör.
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Med hållbar organisation menar vi en organisation som 
präglas av en stark kultur och goda arbetsförhållanden, med 
friska och motiverade medarbetare och chefer. Organisatio-
nen stimulerar kontinuerligt lärande och har god förmåga att 
anpassa sig till nya förutsättningar. Arbetsmiljön främjar 
mångfald och jämställdhet, och diskriminering får inte före-
komma.

Under 2021 har medarbetarna arbetat både hemifrån och 
på kontoret, beroende på hur smittspridningen sett ut vid 
olika tidpunkter. Att säkerställa en god och trygg arbetsmiljö 
är fortsatt prioriterat, med möjligheter till hybrida och digi-
tala möten.

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, lag-
stiftning för publika bolag och lagstiftning som rör 
affärsrela tioner. Ingen form av diskriminering tolereras.

En jämställd arbetsplats
Vi värnar jämställdhet, mångfald och utveckling och ska 
vara en inkluderande (icke-diskriminerande) arbetsplats. 
Detta betonas i Bolagets Jämställdhets- och Mångfaldspolicy. 
Vid slutet av 2021 var 41 (39) procent av det totala antalet 
anställda kvinnor. Av cheferna var 38 (35) procent kvinnor, 
och i den verkställande ledningen var andelen 43 (43) pro-
cent. 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, 
könsidentitet eller könsuttryck. Vid slutet av 2021 hade 13 
(13) procent av Bolagets medarbetare sitt ursprung i andra 
länder än Sverige. 14(12) olika länder fanns representerade 
i organisationen.

Kontinuerligt lärande för högre medlemsnytta
Systematisk kompetensförsörjning ska säkerställa att rätt 
förmågor finns på rätt plats vid rätt tid. Kompetensförsörj-

ning består till stor del av kompetenshöjning av befintlig 
 personal. Som en effekt av pandemin sker detta i allt högre 
utsträckning i digital form. Fördelarna är flera: tillgång till 
ett större utbud, lägre reskostnader och miljöpåverkan, 
högre effektivitet samt bättre förutsättningar till balans 
i  vardagen.

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 beteendeför-
ändringar som behövs hos både chefer och medarbetare. Ett 
viktigt inslag i detta är de chefs- och medarbetarprogram 
som genomförts, fleråriga satsningar på ledarskap, med-
arbetarskap, kommunikation och kultur.

Regelbundna medarbetarundersökningar 
Medarbetarundersökningar genomförs årligen, för att mäta 
arbetsklimatet och i formaliserad form ta reda på hur med-
arbetarna upplever sin arbetssituation. Under pandemin har 
frekventa temperaturmätningar genomförts för att snabbare 
kunna fånga upp utmaningar och tidiga signaler på ohälsa. 
Vissa preventiva insatser har satts in där det har behövts. 
Vidare har medarbetare löpande haft möjlighet att ställa 
 frågor eller lämna kommentarer vid de extrainsatta månads-
visa digitala möten som Bolaget genomfört.

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, 
hälsoinspirerande föreläsningar, stresshantering, individuell 
coachning och självhjälpsprogram. Bland annat erbjuds 
samtliga medarbetare individuella hälso- och livsstilsmät-
ningar på en regelbunden basis. Baserade på dessa ges med-
arbetaren verktyg för att skapa en hållbar livsstil inom de 
områden där behoven upplevs vara störst. Det kan röra 
sömn, kost, motion och livsstil samt arbetssituationer. 

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.
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En social finansmarknad tar form
Ett socialt hållbart samhälle kan beskrivas som ett jäm-
likt och jämställt samhälle där människor lever ett gott 
liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Till 
följd av demografiska förändringar, ökad segregation och 
förekomst av ett antal socioekonomiskt utsatta områden 
är den bilden dock utmanad i Sverige. Att arbeta med 
social hållbarhet är ur både ett samhällsekonomiskt och 
mänskligt perspektiv nödvändigt och önskvärt, och är 
även av vikt för ett demokratiskt hållbart samhälle. 

På ett liknande sätt som utvecklingen av en grön 
finansmarknad pekat på vikten av att engagera kapitalet 
i omställningen till mer hållbara samhällen, finns det nu 
tecken på en begynnande framväxt av en social finans-
marknad i Sverige. I likhet med utvecklingen 2013–2015 
på det gröna området är det även nu kommunala aktörer 
som ligger i framkant av utvecklingen. Några exempel är 
Norrköpings kommun, Malmö Stad och Region 
 Stockholm.

Kommuninvests bidrag är den nya produkten Lån för 
Social Hållbarhet, som för första gången ger kommun-
sektorn möjlighet att lånefinansiera socialt inriktade 
investeringar, på ett sätt som främjar bättre styrning, 
effektmätning och uppföljning av arbetet med att skapa 
social hållbarhet. Ur ett medlemsperspektiv finns stora 
likheter med det gröna låneprogrammet, där Lån för 
Social Hållbarhet kan bidra till att stärka och synliggöra 
det lokala eller regionala hållbarhetsarbetet samt möjlig-
göra utveckling av praxis, samordning och effekt-
mätning. 

Potential att bidra till minskade samhällskostnader 
Lån för Social Hållbarhet lanserades i mars 2021 efter en 
utvecklingsfas på två år tillsammans med ett tiotal med-
lemmar och kunder. Det Ramverk för Sociala Obligatio-
ner som upprättats tydliggör vilka typer av sociala behov 
och utmaningar som kan erhålla finansiering. Det hand-
lar om boende och boendemiljöer; trygghet säkerhet och 
tillgänglighet; samt hälsa, utbildning, idrott och kultur. 

För att satsningen ska beviljas finansiering måste den 
kunna främja ett socialt hållbart samhälle genom utveck-
ling av praxis, innovation och/eller ökad kvalitet med 
avseende på den fysiska investeringen, den sociala insat-

sen eller den målgrupp som avses. Låntagaren åtar sig 
också att löpande följa upp och utvärdera satsningen.

Samtliga ansökningar prövas av Kommittén för Social 
Hållbarhet, en expertkommitté med representanter från 
medlemskommuner och -regioner, akademi och statliga 
forskningsinstitut. Kommittén utses av Bolagets styrelse 
och har bland annat i uppgift att granska och besluta om 
den ”sociala stämpeln” i låneansökningar.

Goda resultat i första återrapporteringen
Vid utgången av året hade sju kunder godkänts för  
Lån för Social Hållbarhet, motsvarande totalt 614 mnkr 
i beviljad finansiering. Fem av dessa hade genomfört den 
första återrapporteringen. 

”Ökad hälsa och välbefinnande”, ”ökad känsla av 
trygghet och trivsel”, ”ökad integration”, ”ökad fram-
tidstro” samt ”ökad delaktighet och dialog och minskad 
skadegörelse”. Det är några av de resultat som lån-
tagarna redovisar för sina investeringar och därtill 
 kopplade sociala insatser. 

Botkyrkabyggen, som erhållit finansiering för sin 
 strategi för hållbar och varsam renovering samt boende-
dialog, har i de fastigheter som avsågs kunnat begränsa 
hyreshöjningarna efter renovering till endast 13 procent. 
Man har efter renoveringen inte identifierat någon som 
tvingats flytta till följd av hyreshöjningarna.

I Trollhättan har bostadsbolaget Eidar AB, genom att 
flytta den egna verksamheten till en öde och otrygg plats 
i ett socialt utsatt område, omformat den till ett levande 
stadsdelscentrum med ökad offentlig och privat när-
service. Samtidigt har ett stort antal arbetstillfällen 
 skapats och vakansgraden minskat till noll. Nu har man 
förhoppningar om att detta återspeglas i ökad trygghet 
och nöjdhet i kommande boendeundersökningar. 

En tydlig ambition med Lån för Social Hållbarhet är 
att kunna främja en effektutvärderingskultur i kommun-
sektorn och ett systematiskt arbete med sociala hållbar-
hetsfrågor som inbegriper kunskapsuppbyggnad och 
metodutveckling. Erfarenheterna för det första året med 
programmet är att det finns betydande potential att 
kunna stötta medlemmar och kunder i arbetet mot ett 
socialt hållbart samhälle. 
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Botkyrka kommun
Dagvattenparker som renar vatten och 
ökar tillgänglighet i området. Främjande 
av ökad integration, ökad upplevd 
 trygghet och bättre folkhälsa.

Eidar (Trollhättan)
Flytt av verksamhet till socialt utsatt område, skapar levande 
stadsdelscentrum med vårdcentral, apotek och närlivs. Ökad 
sysselsättning och minskade vakanser i fastigheterna. 

Uppsalahem
Renovering enligt socialt hållbar modell. Flexibla renoverings-
val genom boendedialog och hänsyn till behov och betalnings-
förmåga.

Botkyrkabyggen
Varsam och hållbar renovering för begränsade hyreshöjningar. 
Boende dialog och satsning på trivsel hemma.

Vara kommun
Ny familjecentral med central placering samlar verksamheter 
och professioner med inriktning på förebyggande insatser. 
Ökade hembesök till familjer med barn 0–6 månader.

Ånge kommun/ÅFA
Mer ändamålsenliga och samlande lokaler och utemiljö främjar 
ökad tillgång till bl. a specialpedagog och utvecklad utepeda-
gogik i syfte att höja kunskapsresultat för alla barn i kommunen.

Årehus
Ny och större förskola samlar förskoleverksamheten och ger 
bättre förutsättningar att stärka genomförandet av det systema-
tiska hållbarhetsarbetet samt säkra god kompetensförsörjning. 
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Miljöindikatorer – Kommun investkoncernen

Hållbar finansiering

Enhet 2021 2020 2019

Energiförbrukning

Total energiförbrukning (i byggnader) kWh  561 117 518 793 616 853

– varav elektricitet kWh  325 657 334 963 385 980

– varav uppvärmning kWh  235 460 183 830 230 873

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

– varav från elförbrukning1 Ton  103 106 122

– varav från uppvärmning2 Ton  16 13 20

Andel förnybar energi i energiförbrukning för elektricitet % 100 100 56

Förändring i elförbrukning jämfört med föregående år % -3 –13 5

Andel förnybar energi i energiförbrukning för uppvärmning % 100 100 95

Total kontorsyta Kvm 2 217 2 217 2 217

Total energiförbrukning per Kvm KWh/Kvm  253 234 278

Total energiförbrukning per medarbetare 3 Kwh  5 611 5 037 6 107

Resursanvändning

Inköpt kontorspapper Ton 0,1 0,39 0,45

 – varav papper med hållbarhetsmärkning (PEFC) Ton 0,1 0,33 0,45

Andel hållbarhetsmärkt kontorspapper, av totala inköp % 100 84 100

Total pappersförbrukning per medarbetare Kg 1,1 3,8 4,5

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

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

Affärsresande

Totalt affärsresande Km 76 865 228 922 911 699

Totalt affärsresande per medarbetare Km 769 2 223 9 027

Totalt flygresande Km  14 899 90 363 493 063

Tågresor i Sverige Km  44 504 120 241 364 616

Totala CO2-utsläpp från affärsresande Ton 5 43 225

CO2-utsläpp från affärsresande, per medarbetare4 Ton 0,05 0,42 2,2

Totalt klimatavtryck

Verksamhetens totala klimatavtryck5 Ton  124 162 367

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

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 senast tillgängliga emissionsfaktor 
för fjärrvärme i Örebro kommun, för 2021 68 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)  Årets undvikta utsläpp till följd av återvinning, fördelas på Plast 745Kg, Papper 
2045Kg, Järn 139Kg, Farligt avfall 30kg och Alternativa råvaror 331Kg, källa: Stena 
Recycling. Kommuninvest tillgodoräknar sig inte undvikta utsläpp från resursåtervin-
ning, eftersom de berörda inköpens klimatpåverkan ej beräknats.

4)  Värdena inkluderar justering för höghöjdsfaktor.

5)  Inkluderar CO2 utsläpp från energiförbrukning, resursförbrukning och affärsresande. 
Samtliga utsläpp i Scope 1 och Scope 2 och utsläpp från tjänsteresor i Scope 3.

Enhet 2021 2020 2019

Utlåningsvolym

Total utlåning till kommuner, regioner, kommunala bolag m.fl. Mnkr 460 650,3 445 788,8 408 218,1

Andel av sektorns finansiering % 57,9 57,6 55,8

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift i % av  balansomslutning % 0,048 0,045 0,050

Gröna lån, utestående volym utbetalt Mnkr 60 209 52 478 40 283

Gröna obligationer, utestående volym Mnkr 54 561 43 636 36 636

Grön låneandel % 13% 12% 10%

Lån för Social Hållbarhet, utestående volym beviljat (volym utbetalt) Mnkr 614 (207) 463 (157)  - 

Hållbarhetsindikatorer
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Ekonomiskt värdeskapande – Kommun investkoncernen
Enhet 2021 2020 2019

Totala intäkter 

Ränteintäkter Mnkr 998,3 1 743,1 1 223,5

Övriga rörelseintäkter Mnkr 10,4 10,8 9,0

Distribuerat värde

Räntekostnader Mnkr -317,5 –1 045,6 –412,5

Provisionskostnader Mnkr -11,4 –12,7 –11,3

Löner och arvoden Mnkr -81,8 –76,6 –77,9

Pensionskostnader, utbildningskostnader och övriga  personalkostnader Mnkr -32,5 –27,6 –24,5

Sociala avgifter och löneskatt på pensionskostnader Mnkr -29,0 –26,8 –27,8

Resolutionsavgift Mnkr -23,0 –20,9 –27,4

Övriga rörelsekostnader Mnkr 106,2 –107,7 –106,0

Skatt Mnkr -0,1 –2,3 –2,9

Överfört till Föreningens medlemmar under året, återbäring på  
 affärsvolym och ränta på insatskapital för föregående räkenskapsår Mnkr 197,8 355,4 717,8

Effektivitet

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift i % av  balansomslutning % 0,048 0,045 0,050

I tabellen redovisas intäkter som positivt och kostnader som negativt.

Enhet 2021 2020 2019

Totalt antal anställda, inklusive deltids- och provanställningar1 Antal 118 116 111

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

Andel kvinnor/män – samtliga chefer % 38/62 35/65 29/71

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

Medelantal helårsanställda (baserat på arbetade timmar) Antal 100 103 101

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

Anställningstid 2–4 år % 26 26 19

Anställningstid 5–9 år % 27 32 34

Anställningstid > 10 år % 30 27 29

Personalomsättning % 9 9 10

Deltagande i medarbetarundersökning % 89 94 95

Andel medarbetare med universitetsutbildning % 89 89 90

Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal % 100 100 100

Andel medarbetare som genomgått hållbarhetsutbildning % 83 83 93

1)  Antal anställda avser ”total headcount”, inklusive heltid, deltid, föräldralediga och visstidsanställda. Totalt antal tillsvidare- och provanställda var 96 vid utgången av 2021.

Medarbetarstatistik – Kommuninvestkoncernen
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Källa: Big Travel, fram till 2020 med justering av 
Kommuninvest för s.k. RFI-faktor avseende flygets 
 höghöjdseffekter.

Tjänsteresorna fortsatte under 
2021 att minska, främst som en 
konsekvens av Corona pandemin. 
Affärsresandet med flyg, mätt 
i antal km, minskade med 84 pro-
cent jämfört med 2020 och med 
97 procent jämfört med 2019. 
Tågresandet minskade med 
63 procent jämfört med 2020 
och med 88 procent jämfört 
med 2019. Det totala koldioxid-
avtrycket fortsatte att minska, 
och uppgick för 2021 till 1,0 (1,6) 
ton CO2e per medarbetare.
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Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Kommun invest i Sverige AB (publ), org. nr 5562814409

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för år 2021 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

KPMG AB 

Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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