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Uppförandekod 

1 Inledning 

Denna uppförandekod är fastställd av bolagsstyrelsen för Kommuninvest i Sverige AB 

(Kommuninvest/Bolaget).  

 

Kommuninvest är en värdestyrd organisation och uppförandekoden beskriver vårt 

ansvar som bolag, arbetsgivare och medarbetare.  

 

Alla medarbetare har ansvar och skyldighet att följa uppförandekoden, aktuella lagar, 

regelverk samt övriga policyer och instruktioner som styr verksamheten. 

 

 

1.1 Vår verksamhetsidé 

Samarbetet i Kommuninvest utgår från medlemskap i en ekonomisk förening där varje 

medlem har en röst. Verksamheten bygger på demokrati och ansvarstagande, där 

medlemmarnas möjlighet till delaktighet och inflytande utgör en grundpelare i 

verksamhetsidén. Alla medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening har tecknat en 

solidarisk borgen. Detta ansvarstagande – tillsammans med den kommunala 

beskattningsrätten – är avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest.  

 

Kommuninvests syfte är att skapa största möjliga nytta för medlemmar och kunder, för 

ett gott och hållbart samhälle. Detta sker genom att erbjuda dessa produkter och verktyg 

för en effektiv finansförvaltning med fokus på finansiering. Kommuninvest är ingen 

traditionell affärsbank, vi har hjärnan i finansmarknaden och hjärtat i kommunsverige. 

 

1.2 Vår vision  

Kommuninvest ska vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning. Vi 

finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas utveckling och investeringar för 

ett gott och hållbart samhälle.  

 

Visionen anger en riktning snarare än en slutdestination. Vad som är bäst att göra idag, 

är varken vad som var bäst att göra igår eller imorgon. Vår ständiga strävan efter största 

möjliga nytta för kunder och medlemmar skapar ett kontinuerligt förbättringsarbete. 

2 Vår värdegrund 

Kommuninvest ska kännetecknas av ett professionellt och respektfullt bemötande av 

medlemmar, kunder, investerare, motparter och medarbetare. Vår värdegrund bygger på 

värden som återfinns i kommunsektorn: hållbarhet, trygghet, tillgänglighet samt 

sparsamhet med offentliga medel.  Från statlig verksamhet inspireras vi även av 

principerna legalitet, objektivitet, demokrati, effektivitet, fri åsiktsbildning och respekt 

för lika värde, frihet och värdighet.  
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Den kommunala värdegrunden och de statliga principerna återspeglas i Kommuninvests 

fyra kärnvärden, helhet, delaktighet, tydlighet och kvalitet, vilka fungerar som vägvisare 

för hur vi ska agera i olika situationer. 

 

2.1 Helhet  

Helhet är att ha ett objektivt perspektiv, att se till organisationens alla intressen samt 

agera långsiktigt och hållbart. Vi har ett öppet och inkluderande klimat där olikheter 

välkomnas. Vi arbetar för medlemmarnas bästa även om beslut ibland kan vara negativa 

för enskilda medarbetare eller delar av organisationen.  

2.2 Delaktighet  

Vi är engagerade, respektfulla och inkluderande. Vi tar ansvar för vår roll, vårt agerande 

och för Kommuninvests värderingar. Vi har respekt för helheten och har både 

rättigheter och skyldigheter att ta del av information som är viktig för vår förståelse av 

vårt uppdrag. Vi får och ger återkoppling när beslut påverkar vår arbetssituation samt är 

trygga i och arbetar enligt fattade beslut.  

2.3 Tydlighet 

Vi beskriver våra förväntningar och tar ansvar för att kommunikation når fram till 

mottagaren. Vi tror att tydlighet och transparens skapar trygghet. Vi arbetar enligt 

processer, med tydliga mål, mandat och prioriteringsordningar samt med 

resultatuppföljning.  

2.4 Kvalitet  

Vi arbetar utifrån riktlinjer, policyer och levererar rätt sak, i rätt tid, till rätt person. 

Därmed arbetar vi enligt de förväntningar som ställs på oss och vi tar hänsyn till tidigare 

och efterföljande led i verksamheten. Detta förutsätter vilja, ordning och bra rutiner. Vi 

följer eller förbättrar arbetsprocesser och bidrar till att förnya och effektivisera 

verksamheten. 

3 Vad kan medarbetare förvänta sig av oss? 

Nuvarande och framtida medarbetare kan förvänta sig att vi som arbetsgivare 

respekterar mänskliga rättigheter och demokrati. Vi erbjuder en säker, inkluderande och 

utvecklande arbetsmiljö med de verktyg och den kompetens som krävs för att kunna 

fullgöra sina arbetsuppgifter. Vi har marknadsmässiga arbetsvillkor som innebär goda 

möjligheter till utveckling, lärande och balans i livet. Vår syn på holistisk hållbarhet 

genomsyrar medarbetarupplevelsen. 

3.1 Arbetsvillkor  

Vi ska ha bra och tydligt definierade arbetsvillkor, rollbeskrivningar och arbetsprocesser 

vilka bidrar till måluppfyllelse, arbetstillfredsställelse och engagemang. Vi följer 

regelbundet upp mål och förutsättningar för den enskilde medarbetarens 

arbetsprestation.  

 

Våra löner är marknadsmässiga men inte marknadsledande. De är individuella och 

speglar prestation, kompetens och ansvar. Vi följer gällande kollektivavtal, lagar och 

förordningar som reglerar anställningsvillkor och allt som hör därtill. 
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3.2 Arbetsmiljö  

Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier 

och kränkande särbehandling. Vi arbetar proaktivt och systematiskt med att undersöka, 

riskbedöma, åtgärda, kontrollera och förebygga såväl den fysiska som den sociala och 

organisatoriska arbetsmiljön. Den årliga medarbetarundersökningen syftar till att fånga 

upp det som kan förbättras i verksamheten. Relevanta nyckeltal följs upp årligen i 

personal- och hälsobokslutet som också mynnar ut i en handlingsplan för kommande års 

insatser på arbetsmiljöområdet. Vi arbetar för en god, trygg och utvecklande arbetsmiljö 

där varje medarbetare kan ta ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö. 

 

Vår strävan är att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete, privatliv och 

fritid för en hållbar vardag. Både arbetsgivare och medarbetare har ansvar för att skapa 

utrymme för flexibilitet och möjlighet till återhämtning i vardagen. 

3.3 Lärandekultur 

Kommuninvest ska vara en hållbar organisation som genom systematisk 

kompetensförsörjning säkerställer att rätt förmågor finns på rätt plats vid rätt tid. 

Kompetensförsörjning består till viss del av rekryteringar och till stor del av 

kompetenshöjning av befintliga medarbetare.  

 

Kommuninvest strävar efter att vara en lärande organisation. Bolaget står för strukturer 

och processer för kunskapsinlärning och medarbetaren själv, tillsammans med närmsta 

chef, har ett stort ansvar för sin egen utveckling och lärande. 

3.4 Säkerhet  

Vi sätter säkerheten främst. Vi reser inte till länder som utrikesdepartementet (UD) 

avråder från att resa till. Val av hotell och transportmedel görs ur säkerhetssynpunkt i 

första hand. Genom att styra alla bokningar av resor via resebyrå har vi översiktlig 

information om medarbetare befinner sig i ett land eller en stad som utsätts för attentat 

eller råkar ut för en naturkatastrof. Vi har en krisgrupp som arbetar aktivt med att 

förebygga och öva på kris- och kontinuitetshantering. 

3.5 Medarbetarskap 

Medarbetaren ansvarar för att följa uppförandekoden och vara lojal mot arbetsgivaren 

och de beslut som fattas. Vi tror på dialog och kommunikation, att sätta ord på det som 

skaver samt att vi pratar med varandra i stället för om varandra. Medarbetaren har ett 

eget ansvar att skaffa sig information och ta ansvar för sin kommunikation, samt att ge 

och ta feedback på ett utvecklande sätt. Varje medarbetare har ett ansvar i att bygga den 

kultur som beskrivs i uppförandekoden och lyfta fram missförhållanden om det behövs. 

Till vår hjälp använder vi de verktyg vi lär oss i det bolagsövergripande ledarskap- och 

medarbetarprogram som erbjuds samtliga medarbetare. 

 

Vi ansvarar tillsammans för att samarbeta med varandra och skapa en inkluderande 

arbetsmiljö och arbetsplats där alla har lika värde. I medarbetarskapet ligger också ett 

ansvar att bidra till utveckling, förbättringar och förändring. Vi förväntar oss att alla 

medarbetare följer de rutiner och processer som finns eller bidrar till förbättringar av 

desamma.  
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3.6 Mångfald och jämställdhet  

Vi behandlar varandra med respekt, förståelse och värdighet och bemöter varandra så 

som vi själv vill bli bemötta. Alla medarbetare ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter 

där olikheter och byggande klimat skapar förutsättning för kloka beslut. Vi uppmuntrar 

mångfald då det berikar både kulturen och kompetensen i Bolaget samt bidrar till vår 

strävan efter ett gott och hållbart samhälle.  

 

Vi strävar efter att ha en jämlik arbetsplats ur samtliga hänseenden. Vi strävar efter en 

jämn könsfördelning bland medarbetare, chefer och i verkställande ledningen. Vi 

uppmuntrar och underlättar för alla medarbetare att kunna ta ut föräldraledighet. Den 

årliga lönekartläggningen syftar till att skapa förutsättningar för en jämlik lönepolitik 

samt att fånga upp eventuella osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Vi har en 

icke-diskriminerande rekryteringsprocess och målen för rekryteringsprocessen är satta 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

3.7 Alkohol och droger 

Kommuninvest är en drogfri arbetsplats. Undantag för alkohol kan göras vid speciella 

tillfällen eller vid representation, med måttfullhet, utanför kontorstid och utan att 

arbetsförmågan påverkas.  

3.8 Intressekonflikter och bisysslor  

En gång per år och vid nyrekrytering ställs frågan till alla medarbetare om vilka 

eventuella bisysslor och intressekonflikter medarbetaren har. Svaren följs upp med en 

bedömning om de eventuella bisysslorna är förenliga med anställningen hos 

Kommuninvest och hur intressekonflikterna ska hanteras. 

 

Engagemang bredvid Kommuninvest ska alltid diskuteras med närmaste chef och 

anmälas till HR-avdelningen. Det är HR-chef som prövar lämpligheten. Bisysslor som 

konkurrerar med vår verksamhet, kan skada Kommuninvests förtroende eller påverkar 

medarbetarens förutsättningar att utföra sitt arbete för Bolaget negativt är inte tillåtna.  

 

Vi handlägger inte ärenden eller frågor där vi direkt eller indirekt har ett personligt 

intresse, exempelvis p.g.a. egna eller närståendes intressen. Vid risk för intressekonflikt 

eller jävssituation ska medarbetaren anmäla det.  

3.9 Konfidentiell information och integritetsfrågor 

Den information och kunskap vi besitter i Bolaget är en värdefull tillgång som vi ska 

skydda genom att förstå och följa gällande lagar. Medarbetare ska få tydlig information 

hur information ska klassificeras, om den ska diarieföras eller sekretessbeläggas.  

 

Alla handlingar som förvaras på Kommuninvest och är inkomna eller upprättade på 

Kommuninvest ska betraktas som allmänna handlingar som kan begäras ut av tredje 

part. Information som omfattas av sekretess behöver vara diarieförd. 

3.10 Insiderinformation 

Information förvärvad i rollen som medarbetare på Kommuninvest får bara användas i 

rollen. Vi använder inte insiderinformation vid privata investeringar eller ger 

informationen till andra som kan dra nytta av den. Vi som medarbetare har en 

skyldighet gentemot arbetsgivaren att meddela när vi får tillgång till insiderinformation.  



6 
 

3.11 Misstänkt brottslighet 

Medarbetare som har misstanke om att bedrägeri eller annan misstänkt brottslighet sker 

ska rapportera det omgående till närmaste chef. Om någon inte önskar rapportera till 

närmaste chef kan hon eller han rapportera till chef regelefterlevnad, HR-chef eller lokal 

facklig organisation. Om de normala rapporteringsvägarna av någon anledning inte 

anses vara lämpliga eller möjliga att använda kan en anmälan göras genom 

visselblåsningsfunktionen på intranätet. 

4 Vad kan vår omgivning förvänta sig av oss?  

Vi är beroende av förtroende från omgivningen för att bedriva vår verksamhet. Nedan 

beskriver vi kort vad omgivningen kan förvänta sig av oss som en del i vårt 

ansvarstagande.  

4.1 Kunder och medlemmar 

Våra kunder och medlemmar kan förvänta sig konkurrenskraftiga produkter och tjänster 

levererade med hög kvalitet och med begränsad påverkan på miljö och omvärld. För att 

bygga goda relationer och för att vara en bra affärspartner för vi kontinuerlig dialog med 

kunder och medlemmar. Vi kommunicerar öppet och proaktivt.  

4.2 Myndigheter  

Myndigheter kan förvänta sig att vi agerar i enlighet med lagar, regler och principer 

samt att vi är transparenta, leveranssäkra och ansvarstagande. Vi är en aktör som lever 

upp till de krav och förväntningar som finns på oss i en myndighetsliknande roll. 

4.3 Kapitalmarknaden  

Kapitalmarknaden kan förvänta sig en stabil och trygg motpart med ett brett 

produktutbud. Vi är aktiva på såväl den svenska som på den internationella 

kapitalmarknaden och agerar konsekvent, riskmedvetet, långsiktigt och i enlighet med 

fastställda regler. 

4.4 Medier och extern rapportering  

Medier kan förvänta sig att vi är transparanta, sakliga, tillgängliga och snabba. Vår 

strävan är att vara så transparanta som möjligt i enlighet med offentlighetsprincipen. Vi 

följer externa krav på rapportering och redovisning. Vi har utsedda talespersoner för 

kontakter med medier och dessa har ansvar för att representera Kommuninvest och 

förmedla vårt budskap. 

4.5 Förtroende  

Ingen får dra nytta av de eventuella fördelar det innebär att vara anställd på 

Kommuninvest gentemot tredje part. Tjänster och produkter som följer av avtal mellan 

Kommuninvest och tredje part och som kan nyttjas av alla är tillåtna. Vi vill på så sätt 

skapa förtroende för Kommuninvest och goda relationer med våra kunder, medlemmar 

och övrig omgivning.  

4.6 Resor och representation  

All representation präglas av måttfullhet och normal gästfrihet. Grundregeln är att 

sammankomster är alkoholfria och vi bjuder inte på starksprit. Undantag görs om 

kulturella omständigheter så kräver. Vid årsstämma, julfest, sommarfest och 
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personalkonferens kan vin i samband med måltid förekomma. Vi är återhållsamma med 

gåvor och arrangemang för vår omgivning och följer noga de särskilda krav som gäller i 

kontakter med offentligrättsliga enheter.  

 

Så kallade lojalitetsprogram som finns hos hotellkedjor och flygbolag som resulterar i 

gratis hotellnätter eller rabatterade resor får aldrig användas för privat bruk, utan ska 

alltid användas i samband med tjänsteutövning, till exempel för uppgradering av resor 

som sker i tjänsten. Val av transportmedel ska göras utifrån säkerhets-, miljö- och 

kostnadsaspekter.   

4.7 Korruption, mutor och bestickning  

Kommuninvest accepterar inte korruption, mutor eller bestickning. Lagstiftningen i 

Sverige är en riktlinje även för vår verksamhet och affärsrelationer i andra länder. Vi 

följer Institutet mot mutors ”Kod mot korruption i näringslivet”. Vi ska agera så att vi 

har en bred marginal till den otillåtna gränsen. Vi får bara ta emot gåvor och nöjen om 

det inte är otillbörligt. Den som ansvarar för affärsförbindelser med den som vill bjuda, 

ska avstå om oberoendet kan ifrågasättas.  

4.8 Leverantörer  

Vid val av leverantörer använder vi lagen om offentlig upphandling. För affärer som 

inte omfattas av lagen iakttar vi strikt affärsmässighet och tar, där det är lämpligt och 

möjligt, in anbud från mer än en leverantör. Våra leverantörer kan förvänta sig att vår 

strävan är långsiktiga affärsrelationer som bygger på förtroende och ömsesidigt 

värdeskapande.  

 

I vår tjänsteutövning tar vi inte emot erbjudanden om rabatter hos leverantörer som 

riktar sig till oss som privatpersoner om erbjudandet inte riktar sig till alla medarbetare 

på Kommuninvest. Om medarbetare får sådana erbjudanden ska det rapporteras 

omedelbart till närmsta chef. 

4.9 Hållbarhet 

I enlighet med vår vision strävar vi mot ett gott och hållbart samhälle och vi har ett 

arbetssätt som minskar påverkan på miljö och omvärld. Vi arbetar med förbättringar 

inom områdena för energiförbrukning, tjänsteresor och avfall och vi förväntar oss att 

alla medarbetare medverkar så långt det är möjligt. Vi undviker att använda plastartiklar 

av icke-miljövänlig karaktär samt tillhandahåller närproducerad, grön och ekologisk mat 

när det är möjligt. Vi uppmuntrar rättvis handel och andra sociala- och miljömässiga 

initiativ genom att välja sådana alternativ om det är rimligt. Krav på etiska, 

miljömässiga och andra motsvarande krav ska uppges i offertförfrågan vid upphandling.  

5 Efterlevnad av uppförandekoden 

5.1 Rapportera överträdelser  

Överträdelser mot uppförandekoden ska rapporteras och oetiskt agerande accepteras 

inte. Det är avgörande för Kommuninvest att ledningen får kännedom om eventuella 

överträdelser eller icke-etiskt agerande. I första hand ska den som uppfattar/upplever ett 

oetiskt agerande rapportera det till närmaste chef. Om medarbetaren inte önskar 
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rapportera till närmaste chef kan rapportering ske till HR-chef, lokal facklig 

organisation eller chef för regelefterlevnad.  

5.2 Visselblåsning  

I de fall Bolagets interna rapporteringskanaler inte bedöms vara möjliga eller lämpliga 

ska visselblåsarförfarandet användas om misstanken avser missförhållanden som kan 

skada individer, Bolaget, samhället eller miljön. Det kan exempelvis handla om att en 

individ eller en grupp överträder interna eller externa regler, vilka bland annat har 

berörts i denna uppförandekod. På Bolagets intranät finns det möjlighet att gå vidare till 

visselblåsningstjänsten där en anonym anmälan kan göras. Mottagaren av anmälan är en 

utomstående part som tar emot och hanterar anmälningsärenden. Anmälaren har 

möjlighet att förbli anonym genom hela förfarandet. Mottagaren vänder sig till 

verkställande direktör eller styrelseordföranden i bolagsstyrelsen eller 

föreningsstyrelsen. 

 

6 Organisation och ansvar 

VD ansvarar för att Uppförandekoden efterlevs, följs upp och återrapporteras.  

7 Uppföljning och rapportering 

Uppföljning av uppförandekoden sker genom det årliga personal- och hälsobokslutet. 


