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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-04-01 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:169-042

§ 44
Årsredovisning 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att överlämna årsredovisningen till revisorerna och kommunfullmäktige, 

Arbetsutskottet föreslår vidare att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta

att av årets resultat reservera 1,9 tkr till resultatutjämningsfonden.

att bevilja överföring till 2019 års budget av uppkomna budgetavvikelser med totalt -1 249 tkr, avseende

 Kommunstyrelsen, 251 tkr
varav:
100 tkr till fortsatt arbete för Kronetorpsområdet och fyra spår
100 tkr för utbildning och systemöversyn av Geosecma för GIS-strateg
51 tkr för återbetalning av ej förbrukat bidrag från Delmos

 Utbildnings- och kulturnämnden, -500 tkr

 Socialnämnden, -1 000 tkr

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till årsredovisning för 2018 samt förslag till disposi-
tioner. Årets resultat uppgår till 74,6 mnkr. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20

___
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DIARIENUMMER
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Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Boris Blumenfeld 
Telefon: 040-625 61 63 
E-post: boris.blumenfeld@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Årsredovisning 2018

Sammanfattning
Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till årsredovisning för 2018 samt förslag 
till dispositioner. Årets resultat uppgår till 74,6 mnkr. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna årsredovisningen till revisorerna och kommunfullmäktige, 

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att av årets resultat reservera 1,9 tkr till resultatutjämningsfonden.

att bevilja överföring till 2019 års budget av uppkomna budgetavvikelser med totalt -1 249 tkr, 
avseende

 Kommunstyrelsen, 251 tkr
varav:
100 tkr till fortsatt arbete för Kronetorpsområdet och fyra spår
100 tkr för utbildning och systemöversyn av Geosecma för GIS-strateg
51 tkr för återbetalning av ej förbrukat bidrag från Delmos

 Utbildnings- och kulturnämnden, -500 tkr

 Socialnämnden, -1 000 tkr
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Redogörelse för ärendet
Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till årsredovisning för 2018 samt förslag 
till dispositioner. Årets resultat uppgår till 74,6 mnkr. 

Balanskravsutredning
Enligt Kommunallagens balanskrav ska kommunen ha en ekonomi i balans. Det innebär att årets 
intäkter ska vara lika med eller högre än kommunens kostnader efter att realisationsvinster från 
försäljning av anläggningstillgångar och orealiserade förluster på värdepapper räknas bort från 
resultatet. Syftet med reglerna är att en kommun inte ska överkonsumera och riskera att mor-
gondagens skattebetalare får stå för notan. Balanskravet ska uppfattas som ett golv och inte ett 
tak. Vid eventuellt underskott ska resultatet återställas inom de tre kommande budgetåren. 
Undantagsregler finns dock och i de fall reglerna nyttjas ska det tydligt framgå att kommunen 
använt sig av principerna för synnerliga skäll eller resultatutjämningsreserven. I förlängningen 
krävs dock ett positivt resultat för att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för att täcka 
framtida reinvesteringar och pensionskostnader.

Det finns regler för hur balanskravsresultatet ska räknas fram. Årets resultat ska justeras för 
vissa kostnader och intäkter som uppstår under året. Under förutsättning att kommunfullmäkti-
ge beslutar enligt förslaget blir avstämningen mot balanskravet för 2018 följande:

Avstämning av balanskrav (mnkr) Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

Resultat enligt resultaträkning 60,1 103,1 74,6

Reducering av samtliga realisationsvinster 0 -2,9 -5,7

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter 0 0 0

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter 0 0 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 60,1 100,2 68,9

Burlövs kommun har uppfyllt balanskravet sedan det infördes 2000 och har därmed inget nega-
tivt balanskravsresultat från tidigare år att återställa. Årets resultat efter balanskravsjusteringar 
uppgår till 68,9 mnkr vilket innebär att balanskravet därmed är uppfyllt.

Resultatutjämningsreserv
Burlövs kommun har, KF 2013-11-18 § 101, beslutat om riktlinjer för resultatutjämningsreserv 
samt beslutat om att reservera 47,4 mnkr av 2010, 2011,2014 och 2017 års resultat efter ba-
lanskravsavstämning för resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv är tänkt att användas för 
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter ba-
lanskravsjusteringar är negativt. Enligt gällande riktlinjer kan reserven inte disponeras under 
2018 då skatteintäkterna generellt har utvecklats bättre än genomsnittet de senaste 10 åren. 
Det ger kommunen goda förutsättningar att vid behov genomföra nödvändiga omstrukturering-
ar i kommunens verksamheter och/eller överbrygga en lågkonjunktur.
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Avstämning av balanskrav (mnkr) Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 63,3 100,2 68,9

Medel till resultatsutjämningsreserv 0 -5,7 -1,9

Medel från utjämningsreserv    

Årets balanskravsresultat 63,3 94,5 67,0

Justering för kostnader avseende åtgärder där medel 
reserverats i tidigare bokslut 0 1,4 1,3

Justering för kostnader avseende åtgärder för kostna-
der där medel reserverats för kommande år 0 -14,5 0

Årets balanskravsresultat efter synnerliga skäljuste-
ringar 63,3 81,4 68,3

I årets resultat efter balanskravsjusteringar finns det i år en möjlighet att reservera 58,5 mnkr till 
resultatutjämningsreserven. Detta eftersom resultatet uppfyller kommunens riktlinjer för att 
reservera medel till resultatutjämningsreserven. Avsättning till resultatutjämningsreserven har 
varierat sedan kommunens beslut om att inrätta reserven. Ett riktmått på storleken har varit att 
kommunens avsättning ska möjliggöra ett ekonomiskt handlingsutrymme som skapar handlings-
utrymme att under en femårsperiod fortsätta driva kommunens verksamheter med samma 
kostnadsnivå, även om intäkterna från skatter och statsbidrag skulle minska med i genomsnitt 
en procent per år, i fem år. Om målsättningen är att fortsätta ha en resultatutjämningsreserv 
som motsvarar fem procent av intäkterna från skatter och statsbidrag ska en avsättning motsva-
rande 1,9 mnkr av årets balanskravsresultat göras till resultatutjämningsreserven.

I årets balanskravsutredning föreslår kommunledningsförvaltningen en avsättning på 1,9 mnkr 
av årets balanskravsresultat till resultatutjämningsreserven.

I 2016 års bokslut tog kommunfullmäktige ett beslut om att reservera sammanlagt 14,5 mnkr av 
kommunens uppkomna överskott för särskilda ändamål enligt principerna för särskilda skäl. 
Reservationerna för framtida kostnader innebär att om kommunen skulle redovisa ett negativt 
balanskravsresultat kan återställning av detta undvikas för den del som motsvarar kostnader 
ingående i dessa reservationer. Reservationen 2016 avsåg:

 1,2 mnkr till personalfrämjande åtgärder att användas under 2017,

 7,2 mnkr att användas under perioden 2017-2019 för såväl tillfälliga driftskostnadsök-
ningar för exempelvis bygglov och planering, marknadsföring av Burlöv som ort med 
mera.

 6,1 mnkr för att täcka eventuella fasta kostnader för hyra av moduler som kommunen 
tagit på sig i samband med den stora flyktingkrisen hösten 2015. Orsaken är att kommu-
nen utifrån rådande situation beslutat om ett femårigt hyresavtal för moduler vid Tå-
garp som idag används till HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Efter nya asylla-
gar har andelen ensamkommande flyktingbarn minskat, vilket har påverkat intäkterna 

6



BURLÖVS KOMMUN 2019-03-20 KS/2019:169-042 4/8

från Migrationsverket. Då hyresavtal och kapitalkostnader för modulerna kvarstår en bit 
in under 2020 befaras verksamhet gå med underskott.

Av dessa reservationer har totalt 2,7 mnkr disponerats under 2018, vilket innebär att 11,8 mnkr 
återstår. I 2018 års bokslut föreslås inga nya reservationer för framtida kostnader.

Utifrån årets balanskravsresultat efter synnerliga skäljusteringar uppgår resultatet till 68,3 mnkr.

Förslag till resultatöverföringar 

Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper fastställda juni 2017 i 2018 års budget med flerårs-
plan 2019–2020 har följande angetts:

Regler för över- och underskott

Redovisat ekonomiskt resultat, dvs budgetavvikelse, för de olika nämnderna/styrelsen ska bli 
föremål för bedömning utifrån ett ekonomiskt och ett kvalitetsmässigt perspektiv. Det är kom-
munfullmäktige som beslutar om nämnderna/styrelserna ska ta med sig över- eller underskott 
till kommande år och beslut om resultatöverföring tas av kommunfullmäktige normalt i sam-
band med behandling av årsredovisningen. En förutsättning för att kunna föra över ett över-
skott är att den totala ekonomin i kommunen tillåter det.

Huvudregeln är att:

Uppkommet överskott mot budget får överföras till kommande år under förutsättning att verk-
samheten har bedrivits i enlighet med fastställda mål beträffande prestationer och kvalitet och i 
det fall att överskottet uppkommit som en följd av nämndens egna åtgärder.

Uppkommet underskott mot budget överförs i det fall detta bedöms ha uppkommit genom 
nämndens egna åtgärder eller brist på åtgärder för att förebygga eller åtgärda underskott. 

Vid beslut om resultatöverföringar grundas bedömningarna på följande:

 Avstämning mot budgeterade verksamhetsvolymer som är kostnadspåverkande, t.ex. antal 
barn i förskola, elever i grund m.m.

 Vissa opåverkbara kostnadsförändringar, t.ex. programval i gymnasieskola, utbetalt ekono-
miskt bistånd m.m.

 Händelser utanför nämndens påverkan, t.ex. stängning av bad för reparation, ökad skadegö-
relse, extrem vinterväghållning

 Ej genomförda verksamhetsutökningar där särskilda medel anslagits, t.ex. projekt som ej ge-
nomförts. Förseningar (dvs. där åtgärderna kommer att genomföras) avräknas ej.

 ”Turpengar” redovisas. Detta kan vara obudgeterade statsbidrag, felaktigt budgeterade an-
slagstillskott, kostnadsförändringar till följd av ändrad lagstiftning och dylikt. 

Det redovisade resultatet (budgetavvikelsen) justeras (positivt eller negativt) för händelser av 
ovanstående karaktär. Efter gjorda justeringar bör hänsyn tas till:

 Bakgrunden till det justerade resultatet, dvs. om avvikelserna beror på nämndens egna åt-
gärder eller om det är faktorer utanför nämndens påverkan.

 Om nämnden följt antagen budget avseende kvalitet i verksamheten och volymer i övrigt. 
Om måluppfyllelsen är hög bör delar av uppkommet överskott överföras, alternativt en läg-
re del av ett underskott. Vid låg måluppfyllelse bör överskott reduceras.
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 Medelsbehovet i nämnden, dvs. vad ska överskott användas till? Om inga angelägna behov 
angivits så bör en reducering ske. Vid överföring av underskott bör nämndens möjligheter 
att åtgärda detta bedömas samt konsekvenserna för verksamheten.

Slutligen beräknas resultatöverföring för hela nämndens verksamhet och ekonomi. Det är den 
totala budgetavvikelsen som bedöms, inte enskilda verksamheter eller enheter.

Resultatöverföringar
Nämnderna har i sina verksamhetsberättelser redogjort för uppkomna budgetavvikelser samt 
gjort framställningar, som presenterats i samband med bokslutskonferensen, om att få överföra 
hela eller delar av det uppkomna överskottet alternativt slippa ta med sig ett underskott till 
2019. Kommunledningskontoret lämnar följande redogörelse utifrån gällande ekonomistyr-
ningsprinciper kring ”Över och underskott”.

Kommunstyrelsen (överskott +9,2 mnkr)
Kommunledningskontoret (+5,4 mnkr)
Budgetavvikelsen har huvudsakligen uppkommit inom den centrala administrationen, samhälls-
skydd och beredskap samt inom anslaget för medel för oförutsett. Underskott finns inom den 
politiska verksamheten och bredbandsverksamheten. 

Förvaltningen föreslår att 251 tkr av överskottet förs över till 2019 års budget, varav 100 tkr till 
fortsatt arbete för Kronetorpsområdet samt fyra spår mellan Lund och Arlöv, 100 tkr för utbild-
ning och systemöversyn av Geosecma för GIS-strateg samt 51 tkr för återbetalning av ej förbru-
kat bidrag från Delmos, delegationen mot segregation. 

Enligt gällande regler bör förvaltningens förslag på resultatöverföringar tillstyrkas då förvaltning-
en arbetet mot uppsatta mål, där merparten av målen som kommunstyrelsen beslutat om blivit 
uppfyllda. Vidare uppfyller förvaltningen ändamålet med att föra över medel. Berörda enheter 
har överskott i sina verksamheter och ändamålet är att se till att möta dem krav som ställs på 
organisationen i framtiden samt återbetala bidrag som inte använts. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (+ 3,8 mnkr)
Överskottet beror till stora delar på att ett tilläggsanslag för underhållsarbete på Vårboskolan 
inte förbrukats eftersom inkomna anbud överstigit anslaget. Utöver det har förvaltningen med-
vetet inte förbrukat alla medel i avvaktan på en organisationsförändring vid årsskiftet 
2018/2019. Bland annat har vakanta chefstjänster under året inte ersatts. Dessutom har förvalt-
ningen haft lägre kostnader för vintervägunderhåll.

Förvaltningen föreslår inte någon resultatöverföring till 2019, vilket föreslås tillstyrkas.

Miljö- och byggnämnden (överskott +4,5 mnkr)
Nämndens överskott beror i sin helhet på att bygglovs- och sanktionsavgifter blivit högre än 
beräknade. Nämnden begär ingen överföring av resultat till 2019.

Utbildning- och kulturnämnden (underskott -6,0 mnkr)
Nämndens underskott går att härleda till kostnadsökningar inom gymnasieverksamheten och 
verksamheten för kost- och städ, vilket resulterat i negativa budgetavvikelser på 6,9 mnkr re-
spektive 3,0 mnkr. Däremot uppvisar övriga verksamheter som grundskola, förskola och kultur- 
och fritid ett överskott. 
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Underskottet inom gymnasieverksamheten beror dels på ökade interkommunala ersättningar, -
4,2 mnkr, för bland annat dyrare utbildningar samt att fler elever beviljas tilläggsbelopp, dels på 
ökade lokal- och personalkostnader för kommunens egna IM-program, -2,7 mnkr. Enligt regler-
na för över- och underskott ska elevers programval betraktas som en för nämnden opåverkbar 
kostnad. Budgetavvikelser av denna anledning ska därför korrigeras med motsvarande summa. 
Underskottet inom den egna verksamheten beror bland annat på att utgifterna ökat mellan 
åren samtidigt som statsbidragen för asylsökande ungdomar minskat på grund av att flera fått 
uppehållstillstånd. Vidare har nämnden inte fått samtliga bidrag som sökts av staten avseende 
kompensation för lokalkostnader för asylsökande ungdomar samtidigt som utgifterna för exter-
na lokaler inte är finansierade i befintlig budget. Av denna anledning bör inte hela underskottet 
tas. Däremot har verksamheten haft möjlighet att anpassa övriga kostnader som uppstått under 
året. Verksamheten har under året även fått kompensation från schablonersättningen, vilket 
borde minskat kostnadstrycket.

Underskottet inom kost- och städenhet beror till stora delar på ökade personalkostnader samt 
ökade kostnader till följd av förseningen av ombyggnationen av Dalslundsskolans kök. Verksam-
heten har haft möjligheter att anpassa kostnaderna till gällande ram under året men inte full-
följt framtagen handlingsplan. Med anledning av detta bör förvaltningen se över verksamheten 
som bör ta med sig en del av underskottet.

Efter justeringar för opåverkbara kostnader blir nämndens negativa budgetavvikelsen 2,2 mnkr. 
Av dessa beror cirka 1,7 mnkr på ökade kostnader för lokaler inom gymnasieverksamheten. 
Eftersom dessa kostnader legat utanför nämndens påverkansmöjlighet bör även dessa kostna-
der justeras. Nämnden föreslår dock inte att ett underskott överförs till 2019 års budget.

Nämnden har i allt väsentligt följt budget vad gäller volymer och prestationer samt även nått de 
väsentligaste verksamhetsmålen. Däremot borde nämnden varit mer restriktiv kring kostnadsut-
vecklingen i berörda verksamheter. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att ett under-
skott på motsvarande 0,5 mnkr överförs till 2019 års budget.

Socialnämnd (överskott -7,9 mnkr)
Av nämndens negativa budgetavvikelse på 7,9 mnkr går 3,0 mnkr att hänföras vård- och äldre-
omsorg, 7,1 mnkr till individ- och familjeomsorg och 0,4 mnkr inom LSS-verksamheten. Nämnd 
och central administration samt verksamheterna hälsa och omsorg genererar dock mindre över-
skott.

Inom vård- och äldreomsorgen har underskottet uppkommit som ett led i att kostnaden per 
brukare inom särskilt boende ökat. Det är framförallt personalkostnaderna som ökat till följd av 
att vissa brukare haft behov av utökad tillsyn samt ökade vikariekostnader i samband med olika 
utbildningsinsatser som PEPP och dokumentationsutbildning. 

LSS-verksamheten uppvisar ett underskott på 0,4 mnkr, vilket framförallt beror på att place-
ringskostnaderna överskrider budget.  

Individ- och familjeomsorgens negativa budgetavvikelse på 7,1 mnkr beror främst på att enhe-
ten för ensamkommande barn överskrider budgeten med 5,4 mnkr. Utöver det överskreds bud-
get för vuxna institutionsplacerade och öppenvård med 2,5 mnkr. Anledningen till att intuitions-
placeringar och öppenvården ökat har varit flera anmälningar enligt Lagen om vård av missbru-
kare, vilket resulterat i dyra placeringar. Underskottet inom enheten för ensamkommande barn 
har orsakats på grund av svårigheter att anpassa verksamheten till ett förändrat behov, från 
HVB till stödboende, samt till lägre ersättningsnivåer från staten. 
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Nämnden har föreslagit att det underskott som uppstått inom individ- och familjeomsorgen 
kopplat till verksamheten för ensamkommande flyktingbarn inte ska överföras till budget 2019. 
Orsaken till det är att verksamheten är under rekonstruktion. Anpassningar av verksamheten 
pågår för att möta det faktiska behovet. Även om anpassningarna borde påbörjats tidigare, då 
förutsättningarna varit kända en längre tid, är det inte rimligt att tro att verksamheten kan klara 
av ytterligare åtgärder som krävs om verksamheten ska ta med ett underskott. Vidare bör hän-
syn även tas till de åren då verksamheten lämnat större överskott. 

Nämndens underskott visar på strukturella problem inom framförallt vård- och äldreomsorg, 
vilka varit kända under en längre tid. Nämnden har inte tagit tag i dessa strukturproblem, vilket 
nu resulterat i ett underskott som till vissa delar varit mjöligt att åtgärda. När det kommer till 
nämndens prestationer varierar måluppfyllnaden något mellan åren, trots det uppfyller de mer-
parten av nämndens mål, vilket ska beaktas när resultatöverföringar diskuteras. Kommunled-
ningsförvaltningen föreslår därför inte att hela underskottet från 2018 ska tas med till budget 
2019. Eftersom nämnden brustit i sin tillsyn inom framförallt vård- och äldreomsorgen förslår 
dock kommunledningsförvaltningen att ett underskott motsvarande 1,0 mnkr överförs till 2019 
års budget.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20

Beslut i ärendet delges

Samtliga nämnder
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Kommunstyrelsen
  
   

Årsredovisning 2018

Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till årsredovisning för 2018 samt förslag 
till dispositioner. Årets resultat uppgår till 74,6 mnkr. 

Balanskravsutredning
Enligt Kommunallagens balanskrav ska kommunen ha en ekonomi i balans. Det innebär att årets 
intäkter ska vara lika med eller högre än kommunens kostnader efter att realisationsvinster från 
försäljning av anläggningstillgångar och orealiserade förluster på värdepapper räknas bort från 
resultatet. Syftet med reglerna är att en kommun inte ska överkonsumera och riskera att mor-
gondagens skattebetalare får stå för notan. Balanskravet ska uppfattas som ett golv och inte ett 
tak. Vid eventuellt underskott ska resultatet återställas inom de tre kommande budgetåren. 
Undantagsregler finns dock och i de fall reglerna nyttjas ska det tydligt framgå att kommunen 
använt sig av principerna för synnerliga skäll eller resultatutjämningsreserven. I förlängningen 
krävs dock ett positivt resultat för att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för att täcka 
framtida reinvesteringar och pensionskostnader.

Det finns regler för hur balanskravsresultatet ska räknas fram. Årets resultat ska justeras för 
vissa kostnader och intäkter som uppstår under året. Under förutsättning att kommunfullmäkti-
ge beslutar enligt förslaget blir avstämningen mot balanskravet för 2018 följande:

Avstämning av balanskrav (mnkr) Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

Resultat enligt resultaträkning 60,1 103,1 74,6

Reducering av samtliga realisationsvinster 0 -2,9 -5,7

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter 0 0 0

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter 0 0 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 60,1 100,2 68,9
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Burlövs kommun har uppfyllt balanskravet sedan det infördes 2000 och har därmed inget nega-
tivt balanskravsresultat från tidigare år att återställa. Årets resultat efter balanskravsjusteringar 
uppgår till 68,9 mnkr vilket innebär att balanskravet därmed är uppfyllt.

Resultatutjämningsreserv
Burlövs kommun har, KF 2013-11-18 § 101, beslutat om riktlinjer för resultatutjämningsreserv 
samt beslutat om att reservera 47,4 mnkr av 2010, 2011,2014 och 2017 års resultat efter ba-
lanskravsavstämning för resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv är tänkt att användas för 
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter ba-
lanskravsjusteringar är negativt. Enligt gällande riktlinjer kan reserven inte disponeras under 
2018 då skatteintäkterna generellt har utvecklats bättre än genomsnittet de senaste 10 åren. 
Det ger kommunen goda förutsättningar att vid behov genomföra nödvändiga omstrukturering-
ar i kommunens verksamheter och/eller överbrygga en lågkonjunktur.

Avstämning av balanskrav (mnkr) Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 63,3 100,2 68,9

Medel till resultatsutjämningsreserv 0 -5,7 -1,9

Medel från utjämningsreserv    

Årets balanskravsresultat 63,3 94,5 67,0

Justering för kostnader avseende åtgärder där medel 
reserverats i tidigare bokslut 0 1,4 1,3

Justering för kostnader avseende åtgärder för kostna-
der där medel reserverats för kommande år 0 -14,5 0

Årets balanskravsresultat efter synnerliga skäljuste-
ringar 63,3 81,4 68,3

I årets resultat efter balanskravsjusteringar finns det i år en möjlighet att reservera 58,5 mnkr till 
resultatutjämningsreserven. Detta eftersom resultatet uppfyller kommunens riktlinjer för att re-
servera medel till resultatutjämningsreserven. Avsättning till resultatutjämningsreserven har va-
rierat sedan kommunens beslut om att inrätta reserven. Ett riktmått på storleken har varit att 
kommunens avsättning ska möjliggöra ett ekonomiskt handlingsutrymme som skapar handlings-
utrymme att under en femårsperiod fortsätta driva kommunens verksamheter med samma 
kostnadsnivå, även om intäkterna från skatter och statsbidrag skulle minska med i genomsnitt 
en procent per år, i fem år. Om målsättningen är att fortsätta ha en resultatutjämningsreserv 
som motsvarar fem procent av intäkterna från skatter och statsbidrag ska en avsättning motsva-
rande 1,9 mnkr av årets balanskravsresultat göras till resultatutjämningsreserven.

I årets balanskravsutredning föreslår kommunledningsförvaltningen en avsättning på 1,9 mnkr 
av årets balanskravsresultat till resultatutjämningsreserven.

I 2016 års bokslut tog kommunfullmäktige ett beslut om att reservera sammanlagt 14,5 mnkr av 
kommunens uppkomna överskott för särskilda ändamål enligt principerna för särskilda skäl. Re-
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servationerna för framtida kostnader innebär att om kommunen skulle redovisa ett negativt 
balanskravsresultat kan återställning av detta undvikas för den del som motsvarar kostnader 
ingående i dessa reservationer. Reservationen 2016 avsåg:

 1,2 mnkr till personalfrämjande åtgärder att användas under 2017,

 7,2 mnkr att användas under perioden 2017-2019 för såväl tillfälliga driftskostnadsök-
ningar för exempelvis bygglov och planering, marknadsföring av Burlöv som ort med 
mera.

 6,1 mnkr för att täcka eventuella fasta kostnader för hyra av moduler som kommunen 
tagit på sig i samband med den stora flyktingkrisen hösten 2015. Orsaken är att kommu-
nen utifrån rådande situation beslutat om ett femårigt hyresavtal för moduler vid Tå-
garp som idag används till HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Efter nya asylla-
gar har andelen ensamkommande flyktingbarn minskat, vilket har påverkat intäkterna 
från Migrationsverket. Då hyresavtal och kapitalkostnader för modulerna kvarstår en bit 
in under 2020 befaras verksamhet gå med underskott.

Av dessa reservationer har totalt 2,7 mnkr disponerats under 2018, vilket innebär att 11,8 mnkr 
återstår. I 2018 års bokslut föreslås inga nya reservationer för framtida kostnader.

Utifrån årets balanskravsresultat efter synnerliga skäljusteringar uppgår resultatet till 68,3 mnkr.

Förslag till resultatöverföringar 

Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper fastställda juni 2017 i 2018 års budget med flerårs-
plan 2019–2020 har följande angetts:

Regler för över- och underskott

Redovisat ekonomiskt resultat, dvs budgetavvikelse, för de olika nämnderna/styrelsen ska bli fö-
remål för bedömning utifrån ett ekonomiskt och ett kvalitetsmässigt perspektiv. Det är kom-
munfullmäktige som beslutar om nämnderna/styrelserna ska ta med sig över- eller underskott 
till kommande år och beslut om resultatöverföring tas av kommunfullmäktige normalt i sam-
band med behandling av årsredovisningen. En förutsättning för att kunna föra över ett över-
skott är att den totala ekonomin i kommunen tillåter det.

Huvudregeln är att:

Uppkommet överskott mot budget får överföras till kommande år under förutsättning att verk-
samheten har bedrivits i enlighet med fastställda mål beträffande prestationer och kvalitet och i 
det fall att överskottet uppkommit som en följd av nämndens egna åtgärder.

Uppkommet underskott mot budget överförs i det fall detta bedöms ha uppkommit genom 
nämndens egna åtgärder eller brist på åtgärder för att förebygga eller åtgärda underskott. 

Vid beslut om resultatöverföringar grundas bedömningarna på följande:

 Avstämning mot budgeterade verksamhetsvolymer som är kostnadspåverkande, t.ex. antal 
barn i förskola, elever i grund m.m.

 Vissa opåverkbara kostnadsförändringar, t.ex. programval i gymnasieskola, utbetalt ekono-
miskt bistånd m.m.

 Händelser utanför nämndens påverkan, t.ex. stängning av bad för reparation, ökad skadegö-
relse, extrem vinterväghållning
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 Ej genomförda verksamhetsutökningar där särskilda medel anslagits, t.ex. projekt som ej 
genomförts. Förseningar (dvs. där åtgärderna kommer att genomföras) avräknas ej.

 ”Turpengar” redovisas. Detta kan vara obudgeterade statsbidrag, felaktigt budgeterade 
anslagstillskott, kostnadsförändringar till följd av ändrad lagstiftning och dylikt. 

Det redovisade resultatet (budgetavvikelsen) justeras (positivt eller negativt) för händelser av 
ovanstående karaktär. Efter gjorda justeringar bör hänsyn tas till:

 Bakgrunden till det justerade resultatet, dvs. om avvikelserna beror på nämndens egna åt-
gärder eller om det är faktorer utanför nämndens påverkan.

 Om nämnden följt antagen budget avseende kvalitet i verksamheten och volymer i övrigt. 
Om måluppfyllelsen är hög bör delar av uppkommet överskott överföras, alternativt en läg-
re del av ett underskott. Vid låg måluppfyllelse bör överskott reduceras.

 Medelsbehovet i nämnden, dvs. vad ska överskott användas till? Om inga angelägna behov 
angivits så bör en reducering ske. Vid överföring av underskott bör nämndens möjligheter 
att åtgärda detta bedömas samt konsekvenserna för verksamheten.

Slutligen beräknas resultatöverföring för hela nämndens verksamhet och ekonomi. Det är den 
totala budgetavvikelsen som bedöms, inte enskilda verksamheter eller enheter.

Resultatöverföringar
Nämnderna har i sina verksamhetsberättelser redogjort för uppkomna budgetavvikelser samt 
gjort framställningar, som presenterats i samband med bokslutskonferensen, om att få överföra 
hela eller delar av det uppkomna överskottet alternativt slippa ta med sig ett underskott till 
2019. Kommunledningskontoret lämnar följande redogörelse utifrån gällande ekonomistyr-
ningsprinciper kring ”Över och underskott”.

Kommunstyrelsen (överskott +9,2 mnkr)
Kommunledningskontoret (+5,4 mnkr)
Budgetavvikelsen har huvudsakligen uppkommit inom den centrala administrationen, samhälls-
skydd och beredskap samt inom anslaget för medel för oförutsett. Underskott finns inom den 
politiska verksamheten och bredbandsverksamheten. 

Förvaltningen föreslår att 251 tkr av överskottet förs över till 2019 års budget, varav 100 tkr till 
fortsatt arbete för Kronetorpsområdet samt fyra spår mellan Lund och Arlöv, 100 tkr för utbild-
ning och systemöversyn av Geosecma för GIS-strateg samt 51 tkr för återbetalning av ej förbru-
kat bidrag från Delmos, delegationen mot segregation. 

Enligt gällande regler bör förvaltningens förslag på resultatöverföringar tillstyrkas då förvaltning-
en arbetet mot uppsatta mål, där merparten av målen som kommunstyrelsen beslutat om blivit 
uppfyllda. Vidare uppfyller förvaltningen ändamålet med att föra över medel. Berörda enheter 
har överskott i sina verksamheter och ändamålet är att se till att möta dem krav som ställs på 
organisationen i framtiden samt återbetala bidrag som inte använts. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (+ 3,8 mnkr)
Överskottet beror till stora delar på att ett tilläggsanslag för underhållsarbete på Vårboskolan in-
te förbrukats eftersom inkomna anbud överstigit anslaget. Utöver det har förvaltningen medve-
tet inte förbrukat alla medel i avvaktan på en organisationsförändring vid årsskiftet 2018/2019. 
Bland annat har vakanta chefstjänster under året inte ersatts. Dessutom har förvaltningen haft 
lägre kostnader för vintervägunderhåll.
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Förvaltningen föreslår inte någon resultatöverföring till 2019, vilket föreslås tillstyrkas.

Miljö- och byggnämnden (överskott +4,5 mnkr)
Nämndens överskott beror i sin helhet på att bygglovs- och sanktionsavgifter blivit högre än 
beräknade. Nämnden begär ingen överföring av resultat till 2019.

Utbildning- och kulturnämnden (underskott -6,0 mnkr)
Nämndens underskott går att härleda till kostnadsökningar inom gymnasieverksamheten och 
verksamheten för kost- och städ, vilket resulterat i negativa budgetavvikelser på 6,9 mnkr re-
spektive 3,0 mnkr. Däremot uppvisar övriga verksamheter som grundskola, förskola och kultur- 
och fritid ett överskott. 

Underskottet inom gymnasieverksamheten beror dels på ökade interkommunala ersättningar, -
4,2 mnkr, för bland annat dyrare utbildningar samt att fler elever beviljas tilläggsbelopp, dels på 
ökade lokal- och personalkostnader för kommunens egna IM-program, -2,7 mnkr. Enligt regler-
na för över- och underskott ska elevers programval betraktas som en för nämnden opåverkbar 
kostnad. Budgetavvikelser av denna anledning ska därför korrigeras med motsvarande summa. 
Underskottet inom den egna verksamheten beror bland annat på att utgifterna ökat mellan 
åren samtidigt som statsbidragen för asylsökande ungdomar minskat på grund av att flera fått 
uppehållstillstånd. Vidare har nämnden inte fått samtliga bidrag som sökts av staten avseende 
kompensation för lokalkostnader för asylsökande ungdomar samtidigt som utgifterna för exter-
na lokaler inte är finansierade i befintlig budget. Av denna anledning bör inte hela underskottet 
tas. Däremot har verksamheten haft möjlighet att anpassa övriga kostnader som uppstått under 
året. Verksamheten har under året även fått kompensation från schablonersättningen, vilket 
borde minskat kostnadstrycket.

Underskottet inom kost- och städenhet beror till stora delar på ökade personalkostnader samt 
ökade kostnader till följd av förseningen av ombyggnationen av Dalslundsskolans kök. Verksam-
heten har haft möjligheter att anpassa kostnaderna till gällande ram under året men inte full-
följt framtagen handlingsplan. Med anledning av detta bör förvaltningen se över verksamheten 
som bör ta med sig en del av underskottet.

Efter justeringar för opåverkbara kostnader blir nämndens negativa budgetavvikelsen 2,2 mnkr. 
Av dessa beror cirka 1,7 mnkr på ökade kostnader för lokaler inom gymnasieverksamheten. 
Eftersom dessa kostnader legat utanför nämndens påverkansmöjlighet bör även dessa kostna-
der justeras. Nämnden föreslår dock inte att ett underskott överförs till 2019 års budget.

Nämnden har i allt väsentligt följt budget vad gäller volymer och prestationer samt även nått de 
väsentligaste verksamhetsmålen. Däremot borde nämnden varit mer restriktiv kring kostnadsut-
vecklingen i berörda verksamheter. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att ett under-
skott på motsvarande 0,5 mnkr överförs till 2019 års budget.

Socialnämnd (överskott -7,9 mnkr)
Av nämndens negativa budgetavvikelse på 7,9 mnkr går 3,0 mnkr att hänföras vård- och äldre-
omsorg, 7,1 mnkr till individ- och familjeomsorg och 0,4 mnkr inom LSS-verksamheten. Nämnd 
och central administration samt verksamheterna hälsa och omsorg genererar dock mindre över-
skott.
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Inom vård- och äldreomsorgen har underskottet uppkommit som ett led i att kostnaden per 
brukare inom särskilt boende ökat. Det är framförallt personalkostnaderna som ökat till följd av 
att vissa brukare haft behov av utökad tillsyn samt ökade vikariekostnader i samband med olika 
utbildningsinsatser som PEPP och dokumentationsutbildning. 

LSS-verksamheten uppvisar ett underskott på 0,4 mnkr, vilket framförallt beror på att place-
ringskostnaderna överskrider budget.  

Individ- och familjeomsorgens negativa budgetavvikelse på 7,1 mnkr beror främst på att enhe-
ten för ensamkommande barn överskrider budgeten med 5,4 mnkr. Utöver det överskreds bud-
get för vuxna institutionsplacerade och öppenvård med 2,5 mnkr. Anledningen till att intuitions-
placeringar och öppenvården ökat har varit flera anmälningar enligt Lagen om vård av missbru-
kare, vilket resulterat i dyra placeringar. Underskottet inom enheten för ensamkommande barn 
har orsakats på grund av svårigheter att anpassa verksamheten till ett förändrat behov, från 
HVB till stödboende, samt till lägre ersättningsnivåer från staten. 

Nämnden har föreslagit att det underskott som uppstått inom individ- och familjeomsorgen 
kopplat till verksamheten för ensamkommande flyktingbarn inte ska överföras till budget 2019. 
Orsaken till det är att verksamheten är under rekonstruktion. Anpassningar av verksamheten 
pågår för att möta det faktiska behovet. Även om anpassningarna borde påbörjats tidigare, då 
förutsättningarna varit kända en längre tid, är det inte rimligt att tro att verksamheten kan klara 
av ytterligare åtgärder som krävs om verksamheten ska ta med ett underskott. Vidare bör hän-
syn även tas till de åren då verksamheten lämnat större överskott. 

Nämndens underskott visar på strukturella problem inom framförallt vård- och äldreomsorg, 
vilka varit kända under en längre tid. Nämnden har inte tagit tag i dessa strukturproblem, vilket 
nu resulterat i ett underskott som till vissa delar varit mjöligt att åtgärda. När det kommer till 
nämndens prestationer varierar måluppfyllnaden något mellan åren, trots det uppfyller de mer-
parten av nämndens mål, vilket ska beaktas när resultatöverföringar diskuteras. Kommunled-
ningsförvaltningen föreslår därför inte att hela underskottet från 2018 ska tas med till budget 
2019. Eftersom nämnden brustit i sin tillsyn inom framförallt vård- och äldreomsorgen förslår 
dock kommunledningsförvaltningen att ett underskott motsvarande 1,0 mnkr överförs till 2019 
års budget.

Boris Blumenfeld 
Ekonomichef
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:45-107

§ 48
Ombudsinstruktion för Sysavs årsstämma 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt ombud för Burlövs kommun att vid årsstämman för Sysav tillstyrka ansvarsfrihet åt styrelse-
ledamöterna och verkställande direktören för år 2018 samt att i övrigt tillstyrka styrelsens och valdelega-
tionens förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Föreligger kallelse till årsstämma i Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav, den 26 april.

Det gångna årets resultaträkning visar ett överskott på 39 284 tkr, vilket är ca 15 mnkr mer än det budge-
terade överskottet. Trots detta blir årets utdelning ca 40 % mindre än föregående år, till följd av stundan-
de investeringar och bolagets behov av eget kapital. För Burlövs del blir utdelningen omkring 110 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25
Kallelse

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-03-25

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:45-107

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Rickard Brinck 
Telefon: 040-625 63 50 
E-post: rickard.brinck@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Ombudsinstruktion Sysav 2019

Sammanfattning
Föreligger kallelse till årsstämma i Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav, den 26 april.

Det gångna årets resultaträkning visar ett överskott på 39 284 tkr, vilket är ca 15 mnkr mer än 
det budgeterade överskottet. Trots detta blir årets utdelning ca 40 % mindre än föregående år, 
till följd av stundande investeringar och bolagets behov av eget kapital. För Burlövs del blir ut-
delningen omkring 110 tkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt ombud för Burlövs kommun att vid årsstämman för Sysav tillstyrka an-svarsfri-
het åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för år 2018 samt att i övrigt tillstyr-
ka styrelsens och valdelegationens förslag till beslut.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Handläggare

Vid handläggning av ärendet har ekonomichef Boris Blumenfeld deltagit.

Ärendebilagor

Kallelse
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 Årets omsättning koncernen

Vi höll värmen med återvunnen energi 
– 60 procent av fjärrvärmen i Malmö  

och Burlöv kommer från Sysav 60 %

Resultat efter finansiella poster 39 300 tkr

Vi återvann 97,6 procent av det avfall vi 
tog emot till nytt material och energi 97,6 %

Antal besök på 
återvinningscentralerna 2 042 300 st

956 400 tkr

Nudgingkampanjen Nikotinkaninen 
ledde till att fimpandet vid utvalda 

busshållplatser minskade med 56 procent -56 %

3GRI: 102-7, 201-1, 302-2, 306-2 | SYSAV 2018 | ÅRET SOM GÅTT
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Sysavs miljö-  
och klimatarbete 
svart på vitt

Års- och hållbarhetsrapporten 2018 är indelad i 
tre delar: en introduktion där vi berättar kort om 
Sysav som företag, vad som hänt under året, vilka 
vi är och vad vi vill. Sedan följer den andra delen, 
där vi redovisar hur vi arbetar med hållbarhet i 
vår vardag, utifrån vad våra intressenter ser som 
prioriterade områden (sidorna 4–45). Därefter 
kommer själva årsredovisningen (sidorna 46–83)
följt av GRI-index. 

Års- och hållbarhetsrapporten 2017 finns att läsa på sysav.se

4  SYSAV 2018 | GRI: 102-50, 102-51, 102-52
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INTRESSENTANALYS VÄGLEDANDE 
Sysav genomför sedan många år undersökningar för att 
få veta vad omvärlden har för attityd till bolaget och dess 
verksamhet. Vartannat år som en del i intressentanalysen 
görs en väsentlighetsanalys för att se vilka strategiska 
områden som är viktiga både för Sysavs verksamhet och 
för våra intressenter. 

SER SYSAV SOM ETT  
MILJÖENGAGERAT FÖRETAG
Våra intressenter representerar alla delar av samhäl-
let. Det är politiker och tjänstemän i ägarkommunerna,  
industrikunder, medarbetare, samarbetspartners, besökare 
på återvinningscentralerna, media med flera. Alla våra ex-
terna intressenter ser Sysav som ett miljöengagerat företag.

PRIORITERADE OMRÅDEN
I den väsentlighetsanalys som gjordes 2017, listades alla 
de områden inom hållbarhet som Sysav arbetar med.
Följande fyra områden prioriterades högst av våra externa 
intressenter: 

• Farligt avfall, sid 14
• Återanvändning, sid 16 
• Materialåtervinning, sid 18 
• Restavfall för energiåtervinning, sid 20 

Av den anledningen har vi valt att fördjupa oss lite mer  
i dessa fyra områden i års- och hållbarhetsredovisningen. 
Med hjälp av ett GRI-index som finns på sidan 84, kan du 
enkelt hitta var dessa finns beskrivna i rapporten. 

REDOVISAR ENLIGT GRI STANDARDS – CORE 
I år har Sysav tagit fram sin första redovisning enligt GRI 
Standards. Redovisningen följer standardens principer 
och uppfyller grundkraven på en Core-nivå. Övergången 
till GRI Standards har inneburit att redovisningens fokus 
på de mest väsentliga aspekter ytterligare har förstärkts 
och intressenternas förväntningar från Sysav har åter 
vägts in vid framtagandet av redovisningen. De relevanta 
indikatorerna återfinns på sidorna i redovisningen, och 
på sidan 84 finns ett GRI-index med samtliga indikatorer 
och sidhänvisningar.

5GRI: 102-12, 102-40, 102-43, 102-46, 102-47, 102-49, 102-54 | SYSAV 2018
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VI MINSKAR STÄNDIGT MILJÖPÅVERKAN 
FRÅN VÅR EGEN VERKSAMHET
Sysav ser kontinuerligt över sin egen miljöpåverkan 
och under året har vi förbättrat oss inom flera områden. 
Bland annat genom minskad elkonsumtion och minskade 
utsläpp av kväveoxider i kraftvärmeverket. Dessutom 
är vi nu nästan helt fria från fossilbränslen i våra egna 
avfallstransporter, samtidigt som vi är i färd med att ställa 
om vår maskinpark till att drivas av egenproducerad el 
så långt det är möjligt. 

SAMARBETEN SOM GER RESULTAT
Hushållen har glädjande nog blivit ännu bättre på sor-
tering av avfall. Förutom att utsortering av matavfall 
nådde målet på 50 procent under 2018, har vi tillsammans 
med våra ägare åstadkommit en fortsatt minskning av 
brännbart restavfall med 3 procent – från 197 kg till 191 kg  
per person och år. 

Vi har dessutom genomfört uppmärksammade kom-
munikationsinsatser i samarbete med våra ägarkommu-
ner. Ett exempel är nudgingkampanjen Nikotinkaninen, 
som gjorde att fimpandet på marken vid utvalda buss-
hållplatser minskade med 56 procent, samt tävlingen 
Resterkocken som för andra året i rad lockade skol-
ungdomar att laga något gott av matresterna i kylen. 
Tillsammans har vi också påbörjat en regional avfallsplan 
för att hitta en gemensam väg mot en hållbar region för 
perioden 2021-2030. 

PROJEKT OCH KUNSKAPSDELNING
Ett externt projekt där Sysav deltar är Food Loop System. 
Tillsammans med Malmö stad arbetar vi för att minska 
matsvinnet i butiks- och grossistled och detta fortsätter 
även under 2019. Ett annat spännande projekt är STEPS, 
som drivs av Lunds universitet med syfte att hitta en 
hållbar produktion samt återvinning av plast. 

Precis som tidigare år fortsätter Sysav att göra ut-
bildande insatser i hög takt, och vi märker att viktiga 

De allra flesta av oss vill leva livet fullt ut. Utmaningen är att göra 
det utan att det sker på bekostnad av den enda planet vi har. För 
hur mycket njuter vi av sommaren om koltrasten har tystnat i bersån 
och hur går vi på tur i fjällen utan snö under skidorna? Dessutom 
handlar det inte bara om våra liv, utan om kommande generationer. 
Så, låt oss agera, tillsammans. 

I omvärlden kan vi se att det finns polariserade upp-
fattningar om klimatförändringar hos ledande politiker 
– trots all forskning som visar på de oerhörda konsekven-
serna av en temperaturhöjning som överstiger 1,5 procent. 
Och detta bekymrar mig. För precis som WWF-chefen 
Tanya Steele sade i ett uttalande till CNN, är det hög tid 
att sluta snacka och börja genomföra förändringar:

– Vi är den första generationen som vet att vi förstör 
planeten och den sista som kan göra något åt det.

KLIMATET ÄR EN GLOBAL FRÅGA
Därför gläds jag när jag ser att det tas många viktiga 
initiativ hos oss själva och runt om i världen. Vi har sedan 
tidigare en vägledning i FN:s globala mål och under 
2018 beslutade EU om nya cirkulära direktiv som visar 
vägen mot ett mer hållbart samhälle. Och, även om många 
hade önskat att de kommit längre, så fann till sist värl-
dens ledare ett gemensamt avstamp för framtiden under 
klimatmötet i Katowice.

Hur ser det ut i Sverige? Kan vi slå oss för bröstet och 
säga att vi inte står för en stor del av koldioxidutsläppen? 
Nej, vi lever idag som om vi hade 4,2 jordklot, mycket 
på grund av vår överkonsumtion och konsumtion av 
produkter som inte kan återvinnas. Som avfallsbolag ser 
vi resultatet av detta och arbetar för att ta hand om det 
på bästa sätt. 

Avfallet som uppstår i Sverige är däremot inte hela 
sanningen. Cirka 80 procent av alla utsläpp av farliga 
kemikalier och 64 procent av alla växthusgaser kopplat 
till svensk konsumtion, sker i andra länder. Därför är 
det naturligt att det i vårt uppdrag även ingår att bidra 
till minskad konsumtion, hållbar produktion och ökad 
kunskap om att klimatfrågan är global.

På Sysav arbetar vi vidare med FN:s globala mål 
och vi har identifierat dem vi har störst inverkan på, 
vilket hjälper oss att bli ännu bättre och göra så stor 
skillnad som möjligt. Läs gärna mer om detta längre in i 
årsredovisningen.

VD har ordet

6 VD HAR ORDET | SYSAV 2018 | GRI: 102-14

29



Peter Engström,VD och koncernchef Sysav

reflektioner uppstår i det personliga mötet. Varje år möter 
vi cirka 9 000 människor – allt från kronprinsessor till tio-
åringar från Genarp. Extra glädjande resultat från 2018 är 
att vi får höga betyg från våra studiebesök, men också från 
våra 2 miljoner besökare på våra återvinningscentraler 
och över 32 000 kundsamtal till koncernen. 

VI SKA ÖKA UTSORTERING OCH 
ÅTERVINNING AV MATERIAL OCH RÅVAROR
Sysavs långtgående ansvar att utveckla vår verksamhet 
för att skapa en balanserad ekonomi, samtidigt som vi på 
allvar gör skillnad för miljön, är något vi tar på stort allvar. 

Fler vinster för miljön och ekonomi är därför på gång  
– bland annat med en ny och betydligt bättre slaggsorte-
ring samt planerade satsningar på återvinning av textil 
och gips. Vi tittar också vidare på robotiserad försortering 
av grovavfall för att minska andelen som går vidare till 
energiåtervinning. Dessa insatser är viktiga led mot lång-
siktig ekologisk och ekonomisk hållbarhet, och jag hoppas 
att vi under 2019 får se rätt förutsättningar för att på allvar 

fortsätta våra satsningar inom områden där vi kan göra 
störst skillnad i den cirkulära ekonomin. 

Tillsammans måste vi fortsätta lyfta blicken och se att 
förebyggande arbete, ökad kunskap samt återvinning 
för att minska uttaget av jungfrulig råvara, faktiskt kan 
stoppa den negativa utvecklingen. Allt för att våra barn 
och barnbarn också ska kunna njuta av snö på vintern 
och den mångfald i vår natur som vi tagit alltför given, 
alltför länge.  

7GRI: 102-14 | SYSAV 2018 | VD HAR ORDET
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AFFÄRSIDÉ
Sysav erbjuder en säker och trygg avfalls-

hantering, där återanvändning och återvinning 

av material och energi maximeras på 

ett kostnadseffektivt sätt med miljö och 

resurshushållning i fokus.

VISION 

Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara 

region, för denna och kommande generationer.

KÄRNVÄRDEN
Trygga kunder genom kvalitet och service.

Ditt och  
mitt Sysav

Navet i  
miljöarbetet

14 skånska kommuner äger Sysav. Kommunerna är Burlöv, 
Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, 
Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och 
Ystad. 

I samverkan med ägarkommunerna ansvarar Sysav för 
att avfallet från regionens hushåll tas om hand, återvinns och 
behandlas på bästa sätt. Genom dotterbolaget Sysav Industri 
AB hanteras också avfall från företag samt andra regioner och 
länder. Med sin kärnverksamhet och sina utbildnings- och 
informationsinsatser är Sysav en stark aktör på marknaden 
som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Efter en upphandling som genomfördes under 2016, har 
Sysav från och med 2017 till och med 2025 tagit över insam-
lingen av hushållsavfall i tre av ägarkommunerna: Lomma, 
Svedala och Kävlinge.

Verksamheten startade 1974 och Sysavkoncernen har idag 
drygt 330 anställda.

Avdelning Verksamhetsutveckling är den avdelning på Sysav 
som fungerar som stöd- och ledningsfunktion för koncernens 
verksamheter inom miljöområdet. 

Miljöledningsenheten ansvarar för koncernens miljö- 
samordning och verksamhetssystem. Det innebär att enhe-
ten utvecklar och upprätthåller rutiner och resurser för att 
stödja den operativa verksamheten inom miljöledning, miljö-
samordning och riskanalyser. I ansvaret ingår utredningar, 
analyser och lagbevakning samt samordning av koncernens 
remisshantering. 

Hållbarhetsarbete, inklusive hållbarhetsrapportering, 
ingår också i avdelningens ansvarsområden.

HÖG KOMPETENS  
OCH ENGAGEMANG
Sysav är certifierat inom miljö (ISO 14001), 

kvalitet (ISO 9001) och arbetsmiljö (OHSAS 

18001). 

8 OM SYSAV | SYSAV 2018 |  GRI:  102-2, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-8, 102-9, 102-12,  
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UNDER 2018 GAV VI TILLBAKA:

•  97,6 procent av det sorterade avfallet 
återvanns som material och energi

•  2,8 procent deponerades för säker 
förvaring

•  Sysavs energiåtervinning bidrog med 
60 procent av fjärrvärmen i Malmö 
och Burlöv

•  Av matavfallet producerades  
48 400 ton slurry som blev biogas 
motsvarande 3,3 miljoner liter bensin

•  150 300 säckar plantjord såldes på 
våra återvinningscentraler

 

UNDER 2018 TOG VI EMOT:

• 814 000 ton avfall

• Av detta var 61 100 ton matavfall

• Farligt avfall uppgick till 39 100 ton

•  Återvinningscentralerna tog emot 
169 300 ton avfall

SYSAV SAMVERKAR

•   Vi samarbetar på många arenor 
– både regionalt, nationellt och 
internationellt – inom forsknings-
projekt och på högskolor och 
universitet

•   Vi arbetar med andra aktörer för  
att förebygga mängden avfall

•  Under 2018 tog vi emot närmare  
3 500 personer på studiebesök och 
träffade drygt 3 000 skolelever.

Värdekedjan
Vår kärnverksamhet och det värde vi skapar

Avfall uppstår  
i verksamheter 

och hushåll

Farligt avfall sorteras 
vid källan för särskild 

behandling/destruktion

Matavfall

Trasiga 
material

Farligt avfall

Grovavfall

Utsorterat material  
och fraktioner  
från industrier

Restavfall

Kläder, 
byggmaterial

*Utifrån EU:s avfallshierarki

Plantjord, biogas

Trä, metall, plast

Vörme, el
Deponering

Rester från 
behandlingsmetoderna 

behandlas eller 
deponeras på ett 

säkert sätt 
Avfallet blir till energi och nya produkter*

Sorte
rat avfall kommer till Sysav för behandling

Genom samverkan  
och partnerskap,  

kunskapsinhämtning och 
kunskapsdelning arbetar vi  
för att långsiktigt förebygga 

uppkomsten och minska  
mängden avfall. 

9GRI: 102-2 , 102-6, 102-9, 301-1, 302-2, 306-2 | SYSAV 2018 | VÄRDEKEDJA
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Intressentdialog
SÅ HÄR ARBETAR SYSAV  
MED INTRESSENTDIALOG
Sysav påverkar och är beroende av sin omgivning på en 
mängd olika sätt. Precis som i alla andra verksamheter 
behöver man förhålla sig till både interna och externa 
nyckelintressenter, där det finns ett ömsesidigt beroende 
och en påverkan på varandra – både direkt och indirekt.

Sysav har många intressenter att samverka med och 
relatera till. Årligen görs en sammanställning av de vik-
tigaste intressenterna, där man analyserar vilka krav och 
förväntningar de olika grupperna har på verksamheten. 

I samband med den senaste genomgången identifierades 
följande sex grupper samt deras respektive krav och 
förväntningar på Sysav:

• Ägarkommuner, Politiker och tjänstemän

• Medarbetare, Ledare

• Kunder och besökare

• Leverantörer, entreprenörer och intressebolag

• Samhälle och myndigheter

• BranschorganisationerBranschorganisationer

10 INTRESSENTDIALOG | SYSAV 2018 | GRI: 102-40, 102-42, 102-43
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Som en del av intressentanalysen görs vartannat år även en väsentlighetsanalys för att identifiera vilka strategiska fokusområden som är viktiga både 
för Sysavs verksamhet och för våra intressenter, sidan 5.

SYSAVS INTRESSENTER EXEMPEL PÅ DIALOGEXEMPEL PÅ KRAV OCH 
FÖRVÄNTNINGAR PÅ SYSAV

Ägarkommuner 
Politiker och tjänstemän

Medarbetare
Ledare
– Koncernledning
– Operativ ledning
– Medarbetare
– Ledare

Kunder och besökare
– Företags-/industrikunder
– Kunder på återvinningscentralerna
– Insamlingskunder
– Besökare vid våra anläggningar

Samhälle och myndigheter
– Närboende
– Naturvårdsverket
– Region Skåne
– Miljödepartementet
– Konsumentverket
– Finansdepartementet
– Konkurrensverket
– Räddningstjänst och polis
– NGO:s och miljöorganisationer
– Forskare och studenter
– Räddningstjänst och polis
– NGO:s och miljöorganisationer
– Forskare och studenter

Branschorganisationer
– Återvinningsindustrierna
– Avfall Sverige
– CEWEP
– MWE
– ISWA
– Energigas Sverige
– Fjärrvärmeföreningen

Branschens och avfallshanteringens 
utveckling
–  Samverkan för en hållbar utveckling
–  Samverkan för riktlinjer, branschmål och 

påverkan
–  Kunskapsinhämtning och kunskapsdelning

Branschorganisationernas styrelser,  
arbetsgrupper och konferenser

Leverantörer,  
entreprenörer  
och intressebolag

Företagets framdrift och utveckling
– Leveranssäkerhet
– Kvalitet
– Riskhantering
– Affärsetik
– Transparens
– Drivande aktör för samhällsutveckling
–  Samverkan för en hållbar och långsiktig 

utveckling

Företagets utveckling och utförande
–  Långsiktig och hållbar lönsamhet
–  Ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare
–  Trygg och säker arbetsmiljö
–  Kompetensutveckling
–  Mångfald och jämställdhet
–  Möjlighet att påverka verksamheten
–  Möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen

Service/lätt att göra rätt
–  Tillgänglighet
–  Säkerhet
–  Kvalitet
–  Förståelse för kundernas behov
–  Transparens
–  Miljöpåverkan

Utförande
–  Leveranssäkerhet
–  Kvalitet
–  Affärsetik
–  Långsiktiga, hållbara affärsrelationer

Miljö/Klimat
Säkerhet/kontroll/lagefterlevnad
–  Samverkan med andra aktörer för en hållbar 

utveckling
–  Planering och utveckling
–  Hållbar och säker hantering av avfall
–  Miljöpåverkan
–  Drivande aktör för samhällsutveckling
–  Transparens
–  Leveranssäkerhet

Kundservice, Rådgivning, Säljmöten, Möten 
vid inlämning/hämtning av avfall.
Kommunikation via sociala medier, sysav.se, 
kampanjer, nyhetsbrev, skyltar, media m m.
Pedagogisk verksamhet, mässor och events, 
studiebesök.

Upphandlingar, samarbetsavtal, 
uppförandekod, leverantörsbesök, 
personliga möten

Tillsyn, tillstånd, lagstiftning, samarbeten och 
dialoger, information

Ledningsgruppsmöten, policys 
(uppförandekod) medarbetarsamtal, 
utbildningar, fackföreningssamarbeten, 
medarbetarenkäter, intranät, ledarforum, 
arbetsplatsträffar.

Ägarsamråd, Styrelsemöten, Teknisk 
Delegation, Bolagsstämma och Arbetsmöten 
med kommunerna

11GRI: 102-40, 102-43, 102-44 | SYSAV 2018 | INTRESSENTDIALOG
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HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Sysavs arbete med  
de globala målen
Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 
globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

Att avskaffa extrem fattigdom
Att minska ojämlikheter
Att lösa klimatkrisen
Att främja fred och rättvisa

Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 den mest 
ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som 
världens ledare någonsin har antagit.

De globala målen är integrerade och odelbara och 
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: 
den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

12 FN:S GLOBALA MÅL | SYSAV 2018 | GRI: 102-12
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Sysav har identifierat fem mål som har koppling till de områden där Sysav 
har störst påverkan. Nedan följer några exempel på aktiviteter och deras 
koppling till de valda målen:

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
Avfall som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas omvandlas 

till återvunnen värme och el. 60 procent av fjärrvärmen i Malmö och 

Burlöv är återvunnen från avfall. 

 Matavfall som Sysav tar emot blir till biogas – en förnybar energikälla 

som kan användas för uppvärmning, elproduktion, i fordon och 

arbetsmaskiner.

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER  
OCH INFRASTRUKTUR
Sysav satsar på innovativa tekniker och metoder för att avfallshantering 

ska bli så hållbar som möjligt. Dessutom samarbetar Sysav med många 

andra aktörer för att skapa möjlighet för hållbar utveckling, både inom 

avfallshantering men också inom resursanvändning i stort.  

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
En hållbar avfallshantering är en av nycklarna i hållbara städer och 

samhällen. Själva avfallshanteringen är Sysavs kärnverksamhet, men 

Sysav samarbetar även med kommuner och andra aktörer för att 

skapa bra insamlingssystem och möjlighet till återvinning och återbruk.  

 Dessutom producerar Sysav slurry som sedan omvandlas till biogas, 

det förnybara bränslet som används i bland annat kollektivtrafiken. 

Detta bidrar till hållbara transportsystem. 

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Sysav arbetar med och i projekt med att förebygga, minska, återanvända 

och återvinna avfall. Matsvinn är något som Sysav tillsammans med 

sina ägarkommuner har jobbat mycket med och som är en centralt 

viktig fråga. För att minska mängden avfall totalt arbetar Sysav med 

att öka insikten om att alla val som görs i vardagen på ett eller annat 

sätt påverkar miljön och klimatet, och på så sätt få allmänheten att 

konsumera mer hållbart. Sysav bidrar till att människor ska få en 

kunskap om vad en hållbar livsstil innebär, bland annat genom sin  

stora pedagogiska verksamhet. 

GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP
För att uppnå de globala hållbarhetsmålen krävs samarbete. Sysav 

arbetar aktivt för att nå partnerskap med andra aktörer som vill 

utveckla hållbara affärsidéer. Sysav samverkar i forskningsprojekt, 

med högskolor och universitet samt andra aktörer. Sysav samarbetar 

regionalt, nationellt och internationellt.

•  Så här jobbar vi med 
restavfall för energi-
utvinning, sidan 21

•  Positivt klimatbokslut 
är inte nog för Sysav, 
sidan 24

•  Ny slagganläggning ger 
stor miljövinst, sidan 19

•  Med framtiden runt 
hörnet, sidan 38

•  Hyllad insats av Sysavs 
kemister, sidan 15

•  Vad är en Nikotinkanin?, 
sidan 37

•  Så här jobbar vi med 
farligt avfall, sidorna 14 
och 15

•  Så här jobbar vi med 
återanvändning, sidorna 
16 och 17

•  Så här jobbar vi med 
materialåtervinning, 
sidorna 18 och 19

•  Globalt samarbete för 
klimatet, sidan 21

•  Med framtiden runt 
hörnet, sidan 38

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR
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Exempel på farligt avfall i hushållen:

Nagellack

Elektronik

Lampor / ljuskällor

Leksaker med inbyggda batterier

Eltandborstar

Färgrester

Bekämpningsmedel

Rengöringsmedel

Exempel på farligt avfall inom industrin:

Färgrester

Lim

Lösningsmedel

Spillolja

Syror / baser

Småbatterier

Bilbatterier

Oljefilter

Elavfall

Här kan hushållen lämna in farligt avfall:

Återvinningscentralerna

Samlaren

Farligt avfall-bilen

Totalt mängd insamlat farligt avfall  
via Samlaren 2018

Ungefär 135 200 glödlampor och ca 182 900 stycken 

småbatterier samt 5 100 kg smått elavfall. 

 21400 kg

Total mängd mottaget farligt avfall 
till koncernen

2016 2017

100 000

50 000

0 2018

39 10047 700 43 400

Goda rutiner för 
radioaktivt avfall

Farligt avfall

Ungefär 50 gånger varje år får Sysav larm om radioaktivt 
avfall, det vill säga avfall som felaktigt kommer till Sysav.

Radioaktiviteten upptäcks när avfallet vägs och skan-
nas och då är det mycket viktigt att hantera det på rätt 
sätt. Rätt hantering av radioaktivt avfall är dessutom en 
viktig arbetsmiljöfråga. 

När radioaktivt avfall upptäcks, utförs ett antal om-
sorgsfulla kontroller innan man beslutar om nästa steg. 
Om nivåerna är under Sysavs gränsvärden skickas avfal-
let vidare enligt invägning. Ligger de däremot över så 
vidtas åtgärder som kan vara allt från att tippa avfallet på 
en särskilt uppmärkt och avskild plats på Spillepeng, till 
att – i vissa extrema fall – låta kunden hämta avfallet igen. 
Oavsett åtgärd informeras alltid berörda myndigheter om 
hur avfallet hanteras. Det vanligaste radioaktiva avfallet 
som kommer till Sysav är sjukhusavfall, som står för hela 
åtta av tio larm.

Rutinerna för hanteringen har successivt förfinats, 
parallellt med att mätinstrumenten har blivit bättre. 
Personalen känner sig trygg och säker i arbetet med radio-
aktivt avfall och riskerna för att anläggning, miljö och 
personal ska ta skada är väldigt liten.

Sysav har en godkänd anläggning för att ta 
emot farligt avfall. Här sorteras avfallet och 
en bedömning görs huruvida Sysav kan ta 
hand om avfallet eller om det måste skickas 
vidare till andra anläggningar för vidare 
hantering.

Det farligt avfallet hanteras på olika sätt. De vanligaste 
metoderna är återvinning, förbränning med energiutvin-
ning, neutralisation, deponi och separationsmetod som 
kallas kryo-malning.

Minskad mängd farligt avfall beror till del på olika 
orsaker kopplade till enstaka företagskunder samt 
minskad mängd elektronik via återvinningscentralerna.

14 FARLIGT AVFALL | SYSAV 2018 | GRI:  102-2, 102-6, 102-7, 102-11, 102-16, 103-1, 103-2,  
103-3, 403-2
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Hyllad insats av Sysavs kemister

TRE SNABBA FRÅGOR

Hur vanligt tror ni att det är med 
kemikaliegömmor hos privatpersoner?
Mikael Quednau: Att folk samlar i större omfattning är 
nog ovanligt. Det är säkert vanligare att folk har mindre 
mängder hemma, kanske lite gammalt bekämpnings-
medel. Sen kan det ju finnas de som har kemikalier 
hemma för att tillverka exempelvis fyrverkerier.

Är ni rädda på jobbet?
Martin Andersson: Nej, men vi har respekt för det. Vi är 
försiktiga och lite på tå. Men rädd är jag inte, då hade 
det inte gått att jobba.

En dag i maj ringde miljöförvaltningen i Hässleholm 
till Sysavs kemist Mikael Quednau på Farligt avfall och 
logistik. De hade ett uppdrag som gällde sortering av 
kemikalier. Mikael och hans kollega Martin Andersson 
fick en smärre chock när de anlände till den aktuella 
adressen, som var hemma hos en privatperson.

– Vi hade aldrig sett något liknade, berättar Martin. Det 
fanns kemikalier överallt i den lilla bostaden. Det rörde sig 
om minst femtusen olika kemikaliebehållare. 
    Fyndet – kemikalier till en sammanlagd vikt av 1,9 ton 
– sorterades, förpackades, fraktades och dokumenterades 
för att slutligen destrueras. Insatsen har hyllats, både 
internt och av uppdragsgivaren Hässleholms kommun.

– Samarbetet med Mikael och Martin fungerade ut-
omordentligt bra, säger kommunens miljöinspektör Åsa 
Bjerstedt. Vi kände oss trygga med deras kompetens 
och enades snabbt om hur den oerhört stora mängden 
kemikalier skulle hanteras.

Vad är ni själva mest nöjda med?
Mikael Quednau: Det är kul att vi har kompetensen och 
resurserna att utföra den här typen av uppdrag.

Sysavkemisternas arbete i vardagen

På avdelningen finns sex kemister, alltid minst en på 

fältet, men oftast två eller tre. Ett normalt uppdrag kan 

handla om att bedöma, sortera, packa och hämta farligt 

avfall. Spontankunder finns också, de kommer direkt till 

anläggningen. Ofta är det företag (till exempel städ- och 

rivningsföretag) men det kan också vara också privatkunder.

15GRI: 102-2 , 103-1, 103-2, 103-3 | SYSAV 2018 | FARLIGT AVFALL
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Återanvändning
Vid återanvändning används en produkt på nytt, vilket bidrar till stora miljö- och 
energivinster. Sysav medverkar i projekt som uppmuntrar till att man ger bort, 
säljer eller reparerar gamla prylar.

16 ÅTERANVÄNDNING | SYSAV 2018 | GRI: 102-2, 103-1, 103-2, 103-3
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Avfallsmängderna i Sverige ökar och en betydande del av det samlade avfallet 
kommer från byggbranschen. Genom återbruk av byggmaterial kan man bidra 
till kretsloppet och samtidigt spara både naturens och de egna resurserna. 

Mottaget bygg- och rivningsmaterial för återbruk på Återbyggdepån ...2 209 ton

Återbruk av byggmaterial  
– nya renoveringstrenden?

Husrenoveringen riskerar att bli en riktig miljöbov när 
allt gammalt ska bytas ut mot nytt, men det finns alter-
nativ. På Malmö Återbyggdepå kan man både lämna in 
och köpa begagnat byggmaterial. Utbudet varierar från 
enstaka varor till material i stora serier. I sortimentet finns 

tegel, takpannor, plattor, kakel, fönster, dörrar, skåp, bän-
kar, sanitetsporslin, beslag, gångjärn, elektriskt material 
– ja, helt enkelt allt man kan tänka sig i byggväg. Malmö 
Återbyggdepå drivs gemensamt av Sysav och Malmö 
stads serviceförvaltning.

Projektet kördes igång våren 2018 på Norra Hamnens 
återvinningscentral där BVV hämtade upp ett stort antal 
vitvaror som tidigare ägare bedömt som uttjänta. De allra 
flesta produkterna kunde repareras och säljas vidare, eller 
användas som ”donatorer” av reservdelar.

– Samarbetet har varit oerhört framgångsrikt och vi 
hoppas komma igång snart igen. Förhoppningen är att 
nå en återanvändningsgrad på 50 procent i takt med att 
vi utvecklar vår serviceavdelning, säger Alex Djordjevic, 

–  1 277 stycken varor hanterades totalt 

mellan maj – augusti  

– 493 stycken (38%) av dessa är åter i bruk 

–  709 stycken varor blev donatorer och 

användes som reservdelar 

– 45 stycken gick till återvinning 

marknadschef på Begagnade Vitvaror. 
Från Sysavs håll är man mycket nöjd med projektet 

som har en stor miljönytta och en bra cirkulär ekonomi. 
Ytterligare ett positivt resultat är att stölderna av vitvaror 
på återvinningscentralerna har minskat, eftersom BVV 
redan har tagit hand om de bästa produkterna. 

I samband med tidningen Recyclings tävling 
Återvinningsgalan, vann BVV priset för Årets WEEE- 
initiativ.

Varför slänga fungerande vitvaror som duger alldeles utmärkt för återbruk? 
Den frågan mynnade ut i ett framgångsrikt samarbete mellan Sysav, Begagnade 
Vitvaror (BVV) och El-kretsen.

Succé med återvunna vitvaror

PROJEKTET I SIFFROR

17GRI: 102-2 , 102-6, 102-7, 103-1, 103-2, 103-3, 306-2 | SYSAV 2018 | ÅTERANVÄNDNING
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Polskt  
samarbete  
för cirkulär  
ekonomi

Sedan sommaren 2018 flisas det obehandlade träavfallet 
och skickas till Polen där det används som råvara till spån-
skivor och mycket annat. Kronospan är en av världens 
ledande tillverkare av träbaserade paneler, bänkskivor, 
fönsterbrädor och golvlaminat. 
    Än så länge är det bara det obehandlade träet som går 
till återvinning. Tryckimpregnerat trä räknas som farligt 
avfall och omfattas därför av en mer komplicerad lagstift-
ning, men Sysav väntar på klartecken att samarbetet med 
Kronospan också ska gälla delar av det tryckimpreg-
nerade träavfallet. Målet är att nå så högt som möjligt i 
avfallshierarkin och därigenom bidra ytterligare till den 
cirkulära ekonomin.

Sysav tar emot träavfall både från 
industrikunder och återvinningscentralerna. 
Tidigare brändes det och förvandlades 
till energi, men genom ett samarbete 
med polska Kronospan kan nu träavfallet 
återvinnas. 

Återvinning handlar om att sortera olika material för sig, så att det går 
att göra nya saker av dem. Sysav bidrar genom att skapa system och 
samarbeten för att återvinna trä, metall, glas och plast. Allt med syftet att 
spara stora mängder energi, som annars hade gått åt till nytillverkning.

Materialåtervinning 

MATERIALÅTERVINNING | SYSAV 2018 | GRI: 102-2, 103-1, 103-2, 103-3, 306-2
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Just nu pågår arbetet med att bygga en ny slaggsorterings-
anläggning på Spillepeng, som beräknas tas i drift hösten 
2019. Det blir Sysavs tredje i ordningen. 

Återvunna metaller i avfall har blivit en guldgruva 
både för miljön och för industrin. Utvinning av koppar 
och aluminium i slagg sparar mycket koldioxid. Sysav 

sorterar årligen 120 000 ton avfall och ur det sorteras cirka 
4–5 procent järnskrot och cirka 2 procent icke-magnetiska 
metaller.

– Källsortering är det bästa sättet att ta hand om avfall, 
men det räcker inte hela vägen. I den finkorniga slaggen, 
6 mm eller mindre, finns cirka 30 procent av alla icke-
magnetiska metaller och de kan sorteras ut. Med den 
nya anläggningen kan vi spara upp emot 30–35 000 ton 
koldioxid årligen genom att slippa bryta nya metaller, 
säger Raul Grönholm, projektledare på Sysav.

En annan fördel med den nya anläggningen är att den 
kommer att förläggas inomhus, vilket gör att damm, lukt 
och ljud minskar. Positivt för närmiljön, Burlövsborna och 
inte minst besökarna på Spillepeng rekreationsområde.  

En del av avfallet som tas om hand av 
Sysav går till förbränning och förvandlas till 
energi. När förbränningen är klar blir två 
restprodukter över: flygaska och bottenaska. 
Bottenaskan kallas också för slagg och 
består av det som inte har brunnit upp. 
  

Ny slagganläggning  
ger stor miljövinst

GRI: 102-2, 102-7, 103-1, 103-2, 103-3, 306-2 | SYSAV 2018 | MATERIALÅTERVINNING
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ENERGIPRODUKTION, TOTAL ELPRODUKTION 

20182016

Total elproduktion (MWh)

2017

500 000

250 000

0

258 500232 600 265 600

2016

Såld el (MWh)

2017

500 000

250 000

0 2018

171 300142 500 168 250

2016

2016

2017

2017

2018

2018

Total mängd inkommet avfall till koncernen (ton)

1 000 000

500 000

0 2018

814 000

2016 2017

812 000 841 400

Externt levererat 2018 (MWh)

1 368 900

171 300

Värme:

El:

Internt levererat* 2018 (MWh)

11 600

87 200

Värme:

El:

*användning av egenproducerad energi inom Sysav. 

2017 2018

543 300576 500

2016

Total mängd förbränt avfall (ton)

1 000 000

500 000

0

531 600

Tillståndsmängd 630 000 ton.

Andel förbränt avfall från andra länder: 
2016: 5,9 %, 2017: 11,1 %, 2018: 8,7 %

Total värmeproduktion (MWh)

2 000 000

1 000 000

0 2018

1 380 500

2016 2017

1 341 800 1 501 150

Extern leverans av fjärrvärme (MWh) 

2 000 000

1 000 000

0 2018

1 368 900

2016 2017

1 331 900 1 477 700

Andel återvunnet material och energi

98,1% 97,2% 97,6%

Andel deponerat avfall

2,8%1,9% 2,4%

20 RESTAVFALL FÖR ENERGIUTVINNING | SYSAV 2018 | GRI: 102-2, 102-7, 302-2, 306-2
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Sysav hjälper Storbritannien med 
förbränning av restavfall i Malmö

Restavfall för  
energiåtervinning

Under 2018 kom 65 000 ton brittiskt avfall 
till Malmö för att tas hand om Sysav och 
förvandlas till el och värme.

Sysav tar emot utländskt avfall som tas om hand på ett 
sämre sätt i hemlandet än vår behandling. Deponering av 
avfall resulterar i mer utsläpp än förbränning, så ur ett 
klimatperspektiv är det bra att Sysav tar hand om avfallet. 

Det avfall som Sysav tar emot som inte 
kan återanvändas eller materialåtervinnas 
kan istället förbrännas för att på så sätt 
omvandlas till värdefull energi. Tack vare 
Sysavs optimerade drift och avancerade 
rökgasrening i avfallskraftvärmeverken 
reduceras den negativ miljöverkan.

DYR DEPONERING
Avgifter för hanteringen tas ut på samma sätt som för 
andra leverantörer, men för britterna är det värt priset. Att 
deponera avfall är nämligen dyrt i Storbritannien. Redan 
1996 införde man en statlig skatt på deponerat avfall och 
idag är den skatten dubbelt så hög som i Sverige. 
    Många brittiska avfallsföretag har blivit duktiga på att 
sortera avfallet i en mängd olika fraktioner. Materialet 
går sedan till återvinning. Det brännbara avfall som inte 
kan återvinnas eller komposteras blir till avfallsbränsle. 
Hanteringen av detta är noga kontrollerad. Den som 
exporterar till Sverige måste ha tillstånd både hos berörda 
myndigheter i sitt hemland och av Naturvårdsverket  
i Sverige.

GLOBALT SAMARBETE FÖR KLIMATET
Det finns ytterligare en aspekt av avfallsimporten som 
aktualiserats genom forskningsprogrammet PRINCE. 
Resultatet visar att svenskarnas miljöpåverkan från kon-
sumtion per capita är större än man trott, och att mycket 
av den sker utanför Sveriges gränser. 
    Det blir allt tydligare att vad som händer här får kon-
sekvenser där och vice versa. Vi har alla ett gemensamt 
ansvar för vårt klimat, som går långt bortom nationsgrän-
serna, och vi bör göra vad vi kan för att ta hand om det. 
Att ta emot brittiskt restavfall för förbränning är ett sätt.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA
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Antal produkter som inte går att ersätta

Antal produkter som är borttagna

PRIO UTFASNING

Antal produkter som är upptagna i PRIO

Antal produkter som är möjliga att ersätta

29 st

9 st

44 st

13 st

22

Kemikaliegruppen har koll  
på miljöfarliga produkter
För att säkerställa att Sysavs användande av 
miljöfarliga kemikalier begränsas till ett minimum 
finns kemikaliegruppen. Deras arbete kan 
sammanfattas i tre viktiga områden.

1. STÖD VID INKÖP
Vid inköp av kemiska produkter för exempelvis underhåll 
stöttar kemikaliegruppen genom att titta på farlighets-
graden hos de aktuella produkterna. Syftet är att mota 
bort farliga produkter redan på planeringsstadiet, genom 
att välja likvärdiga alternativ med mindre miljöpåverkan 
och risk för hälsoskador.

2. RISKBEDÖMNING
Kemikaliegruppen hjälper verksamheten med att risk-
bedöma produkterna utifrån var och hur de ska användas. 
Det är viktigt att medarbetarna inte kommer i kontakt 
med hälsofarliga produkter och att den yttre miljön skyd-
das från att påverkas negativt. 

3. SUBSTITUERING
Kemikaliegruppen har inlett ett arbete med att systematiskt 
gå igenom Sysavs produkter för att se om de kan bytas ut 
mot mindre farliga produkter. Substitutionsarbetet utgår 
från Kemikalieinspektionens listor på farliga ämnen.

MILJÖ | SYSAV 2018 | GRI: 102-11, 102-16, 308-2
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Energikartläggningar ska genomföras i fyraårscykler. 
Man kan göra hela kartläggningen i ett svep, eller dela 
upp den på fyra år. Sysav har valt det senare alternativet 
för att kunna fördela sina resurser på ett bra sätt. Nu 
inväntas rapporterna från det tredje året.

– På Sysav är vi positiva till lagstiftningen eftersom 
vi är övertygade om att den kommer att göra stor nytta, 
säger Anna Andersson, miljöstrateg på Sysav. 

I lagstiftningen ställs krav på företagen att kartlägga 
energianvändningen och identifiera möjliga energi-
effektiviseringsåtgärder, men i kraven ingår inte något 
genomförande av åtgärderna. Anna Andersson:

– Trots att det inte finns något krav kommer vi de-
finitivt att implementera de åtgärder vi bedömer som 

relevanta. Det gynnar både miljön och företagets eko-
nomi. Det gäller dock att prioritera rätt och därför har vi 
valt att vänta tills vi ser helhetsresultatet av den första 
fyraårscykeln.

Anna ser ytterligare fördelar med energikartlägg-
ningen utöver de redan nämnda:

– Tillsynsmyndigheten kopplad till den här lagstift-
ningen är Energimyndigheten, men miljömyndigheterna 
har också energifrågan i sitt uppdrag. Om de ställer krav 
på vår miljöfarliga verksamhet, kopplat till vad som 
framkommit i kartläggningen, kan vi använda samma 
underlag för åtgärder och det är naturligtvis både smidigt 
och tidseffektivt.

Sysav positivt till krav  
på energikartläggning
Sedan 2014 finns ett lagkrav på stora företag att genomföra energikartläggningar.  
Lagen är en implementering av EU:s energieffektiviseringsdirektiv. 
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Uppdrag: göra miljönytta
Sysav skapar samhällsnytta genom att ta hand om avfall 
och behandla det. I processen påverkas miljön både po-
sitivt och och negativt och målet är att öka de positiva 
effekterna och minimera de negativa. Därför är man på 
Sysav mycket noga med att kartlägga och lista verksam-
hetens alla aktiviteter som har en signifikant påverkan 

på miljön. Via kopplade mål och handlingsplaner arbetar 
Sysav med att göra så stor miljönytta som möjligt. 

Ett bra exempel på hur det kan gå till är hur företaget 
har jobbat med avfallstransporter. Genom ett aktivt arbete 
för fossilbränslefria transporter har de negativa effekterna 
minskat ordentligt under 2018. 

MILJÖ | SYSAV 2018 | GRI: 305-5
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Positivt klimatbokslut  
är bara början för Sysav
Ett klimatbokslut innebär att man tittar på en verksamhets sammanlagda 
klimatpåverkan, såväl positiv som negativ, och utifrån denna räknar ut ett 
slutresultat. Resultatet ger, något förenklat, svaret på frågan: Är det bättre 
för klimatet att vi finns än att vi inte finns? 

”Redan nu har vi klimatkvitto på att vår verksamhet bidrar på ett 
positivt sätt, men vi nöjer oss inte med det. Vi vill kunna redovisa 
mer av den totala miljönyttan samhället får ut av vår verksamhet.”

Magnus Pettersson, miljöchef Sysav

– För att nå en slutsiffra måste man ständigt jämföra olika 
alternativ, berättar Magnus Pettersson, miljöchef på Sysav,
och fortsätter:

– Till exempel omhändertar vi utsorterat brännbart 
avfall från England, som inte kan materialåtervinnas, 
rötas eller komposteras. Ur ett systemperspektiv är det 
klart bättre att vi nyttiggör resursen genom energiåtervin-
ning i våra effektiva anläggningar i Sverige, än att det 
deponeras i England som är alternativet. Vid förbrän-
ningen uppstår utsläpp av växthusgaser, men om det 
brännbara avfallet läggs på deponi ger det större utsläpp. 
Alltså är det i slutändan bättre för klimatet att vi tar hand 
om det. Det finns mycket arbete att göra i Europa för att 
minska deponeringen och öka materialåtervinningen. 
I det arbetet kompletterar energiåtervinning och mate-
rialåtervinning varandra då energiåtervinning är bästa 
sättet att omhänderta den brännbara resten som inte kan 
materialåtervinnas, rötas eller komposteras.

Sedan Sysav började göra klimatbokslut har resultaten 
varit positiva: verksamheten bidrar sammantaget till att 
utsläppen sänks. Men klimatbokslut säger inte allt om 
den miljönytta Sysavs verksamhet bidrar med. Paulina 
Luedtke är miljöstrateg på Sysav:

– Vi vill kunna bredda bokslutet med flera miljöaspekter 
av vår verksamhet. Ett exempel är den viktiga uppgift vi 
har i att avgifta samhället. Det krävs noggrannhet, kompe-
tens och ofta avancerad teknik för att skilja bort material 
och ämnen som vi inte vill återcirkulera i den form de 
kommer till oss, utan ta bort dem ur kretsloppet. Allra 
helst vill vi hitta metoder som gör att även dessa material 
och ämnen kan omvandlas till nyttiga resurser. Ett annat 
viktigt område handlar om den minskning av negativ 
miljöpåverkan vi bidrar till när vi kan hjälpa kunder att 
ersätta nya material med återvunna material.

 GRI: 102-16, 305-5 | SYSAV 2018 | MILJÖ
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I en organisation som Sysav, med många olika avdelningar och 
verksamhetsområden, är risken stor att så kallat ”silotänk” uppstår. 
Det är lätt hänt att man missar den stora bilden och i stället lägger 
allt sitt fokus på den egna avdelningen. 

Sysavprogrammet  
stärker företagskulturen

För att motverka detta initierades Sysavprogrammet – en 
utbildning som sträcker sig över ett år och uppgår till nio 
heldagar, varav två ägnas åt praktik på en annan avdelning 
än den egna. Alla Sysav-anställda är välkomna att söka till 
utbildningen och syftet är att skapa ambassadörer som lär 
sig om hela verksamheten och får en känsla för organi-
sationen och hur den är uppbyggd. Dessa ambassadörer 
kan senare användas som exempelvis referensgrupper i 
olika projekt.

Jennie Kullberg är HR-chef på Sysav:
– Sysavprogrammet ger precis det resultat vi har hop-

pats på, nämligen ett ökat engagemang bland medarbetarna 

och en förstärkt värdegrund. Vi gör en attitydundersökning 
bland deltagarna som innebär att de första dagen på utbild-
ningen får välja ett antal ord som de tycker beskriver Sysav. 
Övningen upprepas sedan på den sista dagen och det är 
slående hur tydligt det blir att deltagarnas bild av Sysav har 
förflyttats i en riktning som stärker värdegrunden.

Två framgångsrika omgångar av utbildningen är av-
slutade och den tredje drar igång i vår, med fler sökande 
än någonsin tidigare. Sysavprogrammet är helt klart här 
för att stanna!

MEDARBETARE | SYSAV 2018 | GRI: 102-16
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33% 67%

Medellön: 32 895 kr 32 565 kr

Kvinnor MänKönsfördelning 
Koncernlednings-
gruppen:

Könsfördelning

Totalt 333

223 st110 st

Åldersfördelning

Totalt 333

ÖVER 50 ÅR

UNDER 30 ÅR
7,2 %

Friskvård

 351 600 kr

Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal.  
Sysav har en HR-policy som är fastställd av Sysavs styrelse 
och finns att läsa på sysav.se.

333

298

35

Antal anställda:

Antal heltidstjänster:

Antal deltidstjänster:

10%

7,5%

Sysav:

Sysav Industri AB:

Personalomsättning (fastanställda) 

3,6%

4,6%

Sysav:

Sysav Industri AB:

Sjukfrånvaro

30–50 ÅR

41,2 %51,6 %

27

SÅ HÄR TYCKTE VI OM SYSAVPROGRAMMET: 
RÖSTER FRÅN TVÅ TIDIGARE DELTAGARE I 
UTBILDNINGEN.

Linda Hellberg:
– Jag valde praktik där jag kunde få en bättre förståelse för 
hur mitt arbete på återvinningscentralen påverkar nästa 
led. Kundservice var ett enkelt val för mig eftersom de 
har stor inblick i alla avdelningar. Idag har jag en större 
helhetssyn och förståelse för Sysavs mål och visioner och 
kan lättare svara på kunders frågor.

Toni Valle:
– Som deltagare i Sysavprogrammet får du en bra inblick i 
Sysav-kedjan. Alla avdelningar tampas med egna problem 
som ska lösas för att få processen att fungera. För mig blev 
det tydligt att ”Tillsammans, med ansvar och engage-
mang” inte bara är ord utan också handling.

GRI: 102-7, 102-8, 102-16, 102-41, 401-1, 408-8, 403-9, 405-1, 405-2  | SYSAV 2018 | MEDARBETARE
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Tidigare gjorde Sysav undersökningar vartannat år, 
men sedan oktober 2018 ser det annorlunda ut tack vare 
”&Frankly”. Detta är ett digitalt redskap för medarbe-
tarundersökningar som skickar ut 4–5 frågor om sådant 
som trivsel, engagemang, ledarskap och arbetsmiljö till 
samtliga anställda varannan vecka, i mejl eller via en app. 
&Frankly ger ledningen en ständigt aktuell bild av hur 
det ser ut i organisationen och därmed också möjlighet att 
åtgärda eventuella problem på ett tidigt stadium. 

Redan efter ett par månaders användning kan man se 
en svarsfrekvens på cirka 75 procent, vilket är mycket bra 
för att vara ett nytt redskap. Förhoppningen är självklart att 
engagemanget ska öka ännu mer – och allt tyder på detta.

I december 2018 drog Sysav igång sin utbildning för 
entreprenörer. En webbaserad utbildning om arbets-
miljö och ansvar som tydligt definierar vilka rättigheter 
och skyldigheter externa samarbetspartners har när de 
utför arbete på någon av Sysavs arbetsplatser. För att 
bli certifierad krävs godkänt både på den övergripande 
utbildningen för arbetsplatsregler, samt på utbildningen 
för den aktuella arbetsplatsen.

– Entreprenörsutbildningen är efterlängtad och väl-
behövd, säger Jennie Kullberg, HR-chef på Sysav. Att 
den nu är igång är ett stort steg fram. Utöver den ökade 
säkerheten leder den också till ett smidigare samarbete 
med entreprenörerna som får en utökad förståelse för 
vår verksamhet.

Efterlängtad  
entreprenörsutbildning igång

Medarbetarundersökningar leder ofta till viktiga insikter om företagskultur 
och trivsel. På stora arbetsplatser som Sysav är de viktiga redskap för att 
förändra och förbättra arbetsmiljön för de anställda. 

Digitalt verktyg för  
en bättre arbetsplats

28 MEDARBETARE | SYSAV 2018 | GRI: 102-43, 403-5, 404-2
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Internationellt utbytesprogram  
stärker kompetensen
För andra året i rad fick Sysavmedarbetare möjlighet 
att utbyta erfarenheter med brittiska kollegor i samma 
bransch. I år var det Roger Rosengren, processtekniker 
på avdelning Farligt avfall & Logistik, som gjorde en två 
veckor lång ”praktik” på anläggningen WasteCare Ltd. 
i Liverpool.

Utbytesprogrammet är ett samarbete mellan bransch-
organisationer i Storbritannien, Danmark och Sverige och 

syftet är att stärka kompetensen hos deltagarna genom att 
de får arbeta sida vid sida med brittiska kollegor som har 
liknande arbetsuppgifter. Upplevelsen och erfarenheterna 
redovisas sedan i en rapport som ska vara till nytta för 
kollegorna där hemma. 

Utbytet kommer att ske även nästa år och alla Sysav-
medarbetare är välkomna att ansöka.

GRI: 404-2 | SYSAV 2018 | MEDARBETARE
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Uppförandekoder

INTERN UPPFÖRANDEKOD
Gäller alla som representerar 
Sysav, från styrelsemedlemmar och 
medarbetare till praktikanter och 
andra som har tillfälliga uppdrag

Socialt ansvar
• Mänskliga rättigheter
• Arbetsmiljö
• Diskriminering
• Föreningsfrihet
• Arbetstid och lön

Miljömässigt ansvar

EXTERN UPPFÖRANDEKOD
Gäller för leverantörer, och dess 
underleverantörer, till Sysav AB med 
dotterbolagen Sysav Industri AB samt 
Sysav Utveckling AB.

Socialt ansvar:
Mänskliga rättigheter:

• Principer och anställdas rättigheter
• Barnarbete
• Tvångsarbete
• Lön och arbetstider
• Föreningsfrihet, organisationsrätt
• Diskriminering
• Föreningsfrihet
• Arbetstid och lön

GRUNDEN
Näringslivskoden, FNs vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter,  ILO konventioner 
om grundläggande principer och 
rättigheter i arbetslivet, Europeiska 
jämställdhetsdeklarationen (CEMR).

SYFTET
att skydda mänskliga rättigheter, 
främja rättvisa och säkra anställ-
ningsförhållanden, ha en ansvarsfull 
hantering när det gäller miljöfrågor 
samt upprätthålla höga etiska 
standarder.

ENERGIPRODUKTION, TOTAL ELPRODUKTION 

30

Bytes: en uppförandekod mot två

Sysav är ett företag där etik och hållbarhet står i fokus. 
För att säkerställa att leverantörer och samarbetspart-
ners lever upp till våra högt ställda krav inom områden 
som mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljöhänsyn och 
affärsetik – samt för att vägleda våra anställda i dessa 
frågor – har nya uppförandekoder upprättats: en extern 
och en intern.

De nya uppförandekoderna beslutades sommaren 
2018 och ersätter den tidigare som var gemensam för 
båda målgrupperna och därför väldigt generellt hål-
len. Uppförandekoderna är viktiga byggstenar i Sysavs 
strävan efter att bidra till en hållbar värld på alla plan. 

MEDARBETARE | SYSAV 2018 | GRI: 102-10, 102-16
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Att samtliga av Sysavs medarbetare ska kunna 
känna sig trygga på arbetsplatsen är en självklarhet. 
2018 har flera åtgärder vidtagits för att ytterligare 
höja säkerheten.

Insatser för  
ökad säkerhet

I ett pågående projekt riskbedöms Sysavs verksamhet 
utifrån de olika arbetsuppgifter som utförs i det dagliga, 
men det är viktigt att också tillfälliga insatser, exempelvis 
reparationsarbeten, ska kunna utföras utan risk för skador. 
Riskbedömning, skyddsåtgärder och avställningar ska 
vara på plats innan arbetet får tillstånd att genomföras. 

Skyddsombuden är viktiga för arbetsmiljöarbetet och 
under året har projektet Samverkan för samverkan drivits 
med syftet att göra deras roller till en mer integrerad del 
av verksamheten. 

Ibland händer det tyvärr att medarbetare som vägleder 
kunder på återvinningscentraler blir utsatta för våld och 
hot. Ett antal åtgärder har vidtagits för att få bukt med 
detta. Bland annat kommer passagesystem att införas på 
alla återvinningscentraler under 2019. Det finns många 
goda exempel från branschen på hur denna åtgärd har 
minskat inbrott, våld och hotsituationer. 

Kropp och själ  
i skön förening  
på temadag

Nytt initiativ  
lyfter skydds- 
ombudens roll

För att en arbetsplats ska vara säker är det viktigt att 
medarbetarskapet är starkt och att alla trivs. Därför 
valde man i år att komplettera den återkommande HLR-
utbildningen med en föreläsning på temat mobbing och 
kränkande särbehandling och hur man som medarbetare 
kan förebygga att detta uppkommer.

Syftet med det nya upplägget var att, utöver den vik-
tiga säkerhetsutbildningen, stärka medarbetarskapet och 
tillsammans diskutera hur vi får en arbetsplats där alla 
trivs. Temadagen gavs namnet Knopp & Kropp, eftersom 
den handlade om både psykisk och fysisk hälsa. 

Initiativet Samverkan för samverkan drevs under 2018, 
med syftet att få till ett bättre samarbete mellan verksam-
heten och våra skyddsombud.

Tre workshopar genomfördes, där Sysavs skydds-
ombud samt koncernledningsgruppen (KLG) och den 
operativa ledningsgruppen (OLG) deltog. 

Workshoparna var mycket uppskattade bland delta-
garna, och har gett en bra grund för fortsatt samarbetet 
som består av ett antal kriterier som samverkan ska präg-
las av, och som sammanfattas så här:

1.  Gemensamt och tillsammans mot gemensamt mål 
(värdegrunden, gemensamt intresse, helhetstänk)

2.  Framåtsträvande mot gemensamt mål (förbättringar, 
utveckling, utbyte, kunskap, enkelhet)

3.  Bemötande (Öppenhet, ömsesidig respekt, inklude-
rande, återkoppling)

31GRI: 403-2 , 403-5 | SYSAV 2018 | MEDARBETARE
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Världens mest hållbara region

För att minimera mängden avfall i samhället arbetar 
Sysav aktivt med att få människor att göra medvetna 
inköp och val, genom information och kampanjer. Gunilla 
Carlsson är kommunikationschef på Sysav:

– Vår konsumtion påverkar inte bara vår egen miljö 
utan också andra platser på jorden. Många produkter vi 
köper tillverkas i länder som ännu inte har hunnit bygga 
upp en så bra avfallshantering som vi har gjort i Sverige 
under de senaste 40–50 åren. Ett exempel: vid tillverk-
ningen av en bärbar dator, som bara väger några få kilo, 
genereras över ett ton avfall redan under produktionen. 

Sysavs vision är att bidra till att skapa världens mest hållbara region. Bolagets 
grunduppdrag är att ta hand om avfall för återvinning, men för att förverkliga 
visionen krävs också förebyggande åtgärder.

Träffade vi totalt

Träffade och pratade vi med på olika event

Besökare på Sysav (varav 445 var utländska besökare)

Träffade vi på externa föreläsningar

Skolelever (år 0–9)

8 947

3 455

1 648

3 019

825

RESULTAT FRÅN DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN 2018

VISSTE DU ATT...
… om varje svenskt hushåll slängde en plastförpackning 
till i plaståtervinningen, istället för bland sina vanliga 
sopor, skulle det motsvara en minskning av koldioxidut-
släppen på 3 600 ton per år. Det är lika mycket som vad 
1 200 bensindrivna bilar eller 675 medelstora oljeupp-
värmda villor släpper ut på ett år.

32 SAMHÄLLSENGAGEMANG | SYSAV 2018 | GRI: 102-2, 102-16, 102-43
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Remake ger gamla kläder nytt liv
Det som blir över efter sorteringen skulle blivit avfall 
om det inte var för Remake – Stadsmissionens eget varu-
märke. Remake ger uttjänta kläder och produkter en 
andra chans genom att återanvända, laga eller helt göra 
om dem. 

Personalen på Remake ser möjligheter där andra ser 
skräp. Ett par uttjänta jeans innehåller unika detaljer som 
kan tas tillvara på ett nytt sätt när själva byxfunktionen 
inte längre finns kvar. Gamla garnrester och kasserade 
ramar kan bli till vackra broderier och av resttyger och 
jeansdelar gör man den så kallade ”Sysav-kassen”. 

Remakes arbete är inte bara gynnsamt för miljön. 
Genom att se till att det finns olika svårighetsgrad i till-
verkningsprocessen kan man erbjuda arbetsuppgifter till 
människor med olika förutsättningar och kunskap.

FINLOPPIS
Den 22 september gick årets Finloppis av stapeln. Finloppis 
är en reaktion på fast fashion och uppmuntrar dig som 
konsument att välja kläder och skor av högre kvalitet, så 
att de går att återanvända. Till glädje för dig, miljön och 
inte minst alla nöjda loppisfyndare. Sysav är stolt sponsor 
av Malmös kanske lyxigaste hållbarhetsprojekt.

Stadsmissionen på Grönegatan i Malmö tar 
dagligen emot massor av kläder och prylar 
som folk skänker. En del av detta går till 
behövande och annat säljs i Stadsmissionens 
second hand-butiker. 

DET HAR BLIVIT MÅNGA FINA SAMARBETEN I ÅR. PÅ DE HÄR SIDORNA KAN DU FÖRDJUPA DIG I NÅGRA AV DEM.

Ny policy för Sysavs 
samhällsengagemang
Sysavs vision är att bidra till att skapa 
världens mest hållbara region, för denna 
och kommande generationer. Det är inget 
vi kan göra på egen hand och därför vill 
vi stötta och dela med oss av kunskap till 
projekt och aktiviteter som strävar efter 
samma mål. Under 2018 antogs därför en 
ny policy för Sysavs samhällsengagemang. 
Policyn är uppdelad i tre delar:

1. SPONSRING OCH SAMARBETEN 
Syfte: att stärka vårt miljö- och samhällsengagemang, 
stärka vårt varumärke samt att skapa nya affärsmöjligheter.

2. GÅVOR OCH DONATIONER 
Syfte: att stärka vårt samhällsengagemang, visa med-
mänsklighet och ge stöd.

3. KUNSKAPSDELNING 
Syfte: att öka förtroendet för oss genom att i samarbete 
med andra höja kunskapen om hållbar avfallshantering 
och konsumtion.
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White Monday – en rörelse  
mot konsumtionshetsen

”Framtiden är cirkulär!”
Henning Hillberg, Initiativtagare till White Monday

I november, samtidigt som vi alla 
bombarderades med Black Friday-
erbjudanden, hördes en ny röst: den som 
talade om White Monday.

White Monday infaller alltid måndagen före Black Friday 
och sätter fokus på cirkulära tjänster och delningstjänster. 
Ett 40-tal influencers och en rad olika företag, däribland 
Sysav, deltar i projektet. Initiativtagare är Henning 
Gillberg som driver företaget Repamera.

Hur kom du på White Monday?  
– Jag och en kollega insåg att många som jobbar med 
cirkulära tjänster eller hållbarhet gjorde egna varianter på 
en motpol till Black Friday. Vi tänkte: vad händer om vi 
istället gör en gemensam grej? Sedan tog det fart.

Varför cirkulär ekonomi?  
– Man brukar säga att antikapitalism och hållbarhet går 
hand i hand, men cirkulär ekonomi ligger på gränsen 
däremellan. Du kan ha en cirkulär affärsidé som du tjänar 
stora pengar på. Det finns inget moraliserande i det cirku-
lära, det är självklart att saker ska gå att laga.

Varifrån kommer ditt intresse för cirkulär ekonomi? 
– Jag tror att det ligger i vår natur att vara cirkulära. 
Jag insåg tidigt att de som hade en ny cykel inte var 
lyckligare än de som hade en begagnad. Dessutom: om 
jag måste jobba 100 timmar för att köpa en cykel, eller 
jobba 30 timmar för att få en cykel med samma funktion 
väljer jag det senare, för då har jag 70 timmars fritid över.

Vägen till en bättre miljö, för alla som bor  

och verkar i de kommuner som äger Sysav,  

finns utstakad i en kretsloppsplan.

Planen gäller för 2016-2020.

I kretsloppsplanen finns tre fokusområden  

med tillhörande mål.

• Hållbar konsumtion för minskade mängder avfall

• Hållbar hantering med ökad återvinning

• Hållbar hantering med renare miljö

Behandlade mängder på Sysavs 

förbehandlingsanläggning för matavfall (ton) 

2016

Mat och- livsmedelsavfall

2017

50 000

25 000

0 2018

39 90041 600 41 100

Insamling av utsorterat matavfall sker i 13 av Sysavs 

ägarkommuner. Införandet har skett successivt 

och idag har de flesta kommunerna obligatorisk 

utsortering.

2018

20182016

Fettavskiljarslam

Totalt

2017

20 000

100 000

10 000

50 000

0

0

21 200

39 90055 400

2016 2017

13 800 18 800

59 900
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En portion soppa för 2 000 kronor
I år var Sveriges Radios Musikhjälpen i Lund och gav ett utmärkt tillfälle för Sysav att bidra.

I samband med Musikhjälpens besök i Lund i december 
2019 var gänget bakom Kortadatum, Dennis Nyström 
och Björn Sjöstedt, på plats och sålde soppor i mattältet. 
Sopporna var gjorda av matsvinn från butiker och peng-
arna från försäljningen gick oavkortat till Musikhjälpen. 
Sysav var en av många aktörer som bidrog ekonomiskt 
för att möjliggöra aktiviteten.

– Det blev en intensiv och händelserik vecka, men 
höjdpunkten var nog när vi fick sälja en portion soppa 
för 2 000 kronor, berättar Dennis Nyström.

Nu har projektet summerats och totalt samlades 170 
000 kronor in till Musikhjälpen. Maten som blev över 
skänktes till Kontrapunkt i Malmö.

Kortadatum.se har utvecklats av två skåningar, 
Dennis Nyström och Björn Sjöstedt. Så här funkar 
det:

1.  Butiker publicerar erbjudanden som finns inne i butik 
just nu, t ex prissänkta varor med kort bäst-före-datum.

2.  Kunder kan enkelt få översikt över erbjudandena och 
därefter besöka passande butik för att göra sina inköp.

3.  Miljön mår bättre när vi minskar matsvinnet och istället 
tar tillvara på bra och fullt ätbar mat.

35GRI: 102-12 | SYSAV 2018 | SAMHÄLLSENGAGEMANG
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Närvaro i 
Almedalen
Sysavs var även detta år representerade i Almedalen, där 
man bland annat höll i två välbesökta seminarier: ”Hur 
skapar vi världens mest hållbara region?” och ”Vad är 
klimatsmart energi?”

FAKTA OM MATSVINN: 
–  En barnfamilj kan spara 3 000–6 000 kronor per år på att minska 

sitt matsvinn. 

–  De livsmedel som hushållen slänger mest av är frukt och grönsaker 
följt av kött, fisk, skaldjur och ägg samt bröd och bakverk. 

–  Varje år slänger svenska hushåll drygt 900 000 ton matavfall. 
Nästan hälften av det som slängs är mat som hade kunnat ätas.

Sysav hade finbesök i år när Kronprinsessan Viktoria fick en guidad tur i verksamheten. 
På sin visit fick hon träffa såväl Sysavs VD Peter Engström som ”Sopermannen” Rustan 
Nilsson, känd från SVT:s Sommarlov. 

Kronprinsessans besök

Trelleborgs kommun har instiftat hållbarhetspriset 
Tångräkan, som belönar förtjänstfulla insatser för håll-
bar utveckling. I år vann Gislövs IF flickor 09 och deras 
ledare Andreas Rijpma för projektet ”Hållbar framgång”. 
Laget har enligt egen utsago inspirerats av Sysavs miljö-
pedagoger och konsumerar hållbart, låter kläder och 
utrustning gå i arv och ställer hållbarhetskrav på leve-
rantörer. En fin förebild för alla för alla idrottsföreningar. 
Grattis Gislövs IF flickor 09!

Tångräkan, 
Gislövs IF

Fortsättning för  
Resterkocken 
Det framgångsrika projektet Resterkocken fortsatte under 
hösten 2018. Skolungdomar i regionen bjöds än en gång 
in att tävla med sina bästa recept, baserade på resterna 
i kylen.

– Jag tror att allt fler funderar på hur livsmedelspro-
duktionen påverkar vår miljö, säger Ann Thorén, pro-
jektledare på Sysav. Resterkocken hjälper till att få upp 
ögonen för matsvinn.

Att Resterkocken är ett lyckat projekt fick man ytter-
ligare bevis på när tävlingen kom på en hedervärd delad 
andraplats på EWWR Awards i Bryssel. Grattis!
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Vad är en Nikotinkanin?
Sysav anlitade en söt samarbetspartner för att få folk att sluta 
kasta fimpar på marken. Resultatet var över all förväntan.

I våras genomfördes ett nudgingprojekt för att minska 
nedskräpning med fimpar på busshållplatser i Ystads, 
Trelleborgs och Lunds kommuner. Utvalda hållplatser 
fick sällskap av Nikotinkaninen som försökte sluta röka. 
Gula synliga askkoppar sattes upp på busshållplatserna 
och gröna rutor visade vägen till askkopparna. 

– Vi ville med humor som hjälp öka medvetenheten  
kring ett stort nedskräpningsproblem. Resultatet är 
mycket positivt, fimparna på marken minskade med 
hela 56 procent under de sex veckor som projektet ge-
nomfördes, berättar Ann Thorén, projektledare på Sysav. 

Att genomföra nudgingprojekt för att minska fimparna 
på marken kan alltså vara effektivt. 

– Kampanjen med Nikotinkaninen ledde till bra resul-
tat hos oss i Trelleborg. Förutom att vi såg att fimphögarna 
i anslutning till busshållplatserna minskade, ser vi ett 
förändrat beteende som har hållit i sig även efter det att 
kampanjen avslutades. Därutöver har kampanjen gett 
ringar på vattnet och inspirerat andra verksamheter inom 

kommunen till liknande aktiviteter, säger Carina Eklund, 
Miljö- & kvalitetsutvecklare, på Avfalls- & återvinnings-
avdelningen i Trelleborg.

Nedskräpning av fimpar är ett stort problem för kom-
munerna och miljön. Fimparna är inte bara svåra att städa 
upp, de förfular och innehåller plast och miljögifter. 

– Fimpar som slängs i gatubrunnar riskerar att hamna i 
våra vattendrag och i haven och misstas för mat av fåglar 
och fiskar. En liten fimp kan på så sätt orsaka mycket stor 
skada, avslutar Ann Thorén.

FAKTA:
–  Varje år hamnar 1 miljard fimpar på Sveriges gator och torg. 
–  Fimpen är ett farligt litet skräp. Cigarrettfiltret är gjord av cellulosa-

acetat, ett slags plast. I filtret fastnar tobakens farliga ämnen för 
att de inte ska nå rökarens lungor – ämnen som också är farliga för 
naturen.

–  80 procent av allt skräp i stadsmiljöer är tobaksrelaterade produk-
ter som fimpar, cellofanpapper, snusdosor och cigarrettpaket.

KÄLLA: Håll Sverige Rent 
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Med framtiden runt hörnet
Innovation är ett nyckelord när det gäller avfallshantering. På Sysav Utveckling AB 
(nedan kallat bolaget) bubblar det av spännande projekt som handlar om hur vi ska 
möta framtidens utmaningar. Här följer några exempel på olika projekt där bolaget 
samverkar med externa aktörer inom områden som är relevanta för verksamheten. 

DELAD ENERGI ÄR DUBBEL ENERGI
Industriell symbios innebär att en aktörs restresurs kan 
bli någon annans råvara och därigenom minskas behovet 
av jungfruliga råvaror. Bolaget är en av många aktörer 
i det Vinnova-finansierade projektet ”Delad energi är 
dubbel energi”, som halvtidsutvärderades under hösten 
och kommer att fortsätta under 2019. Bolagets fokus i 
projektet ligger på att ta fram en modell för ökat återbruk 
av material från återvinningscentralerna.

STEPS 
Plastens miljöpåverkan är en av vår tids viktigaste frågor. 
Bolaget deltar i det MISTRA-finansierade projektet STEPS 
som drivs av Lunds universitet och har som mål att genom 
forskning och innovation hitta en modell för hållbar pro-
duktion och återvinning/återanvändning av plast. Bolaget 
är särskilt engagerade i den del av projektet som handlar 
om att hitta industriella strategier för långsiktig hållbarhet.

FOOD LOOP SYSTEMS
Mängder av mat slängs i onödan, vilket är dåligt både för 
miljön och ekonomin. I Interreg OKS-projektet Food Loop 
System samarbetar Bolaget med Malmö stad och ett antal 
livsmedelsaktörer för att hitta nya innovativa metoder 
för att minska matsvinnet. Bolagets engagemang i mats-
vinnsfrågan är kopplat till den regionala kretsloppsplanen 
och till avfallshierarkins översta steg om förebyggande 
av avfall.

SIPTex  
Konsumtion av kläder och textilier ökar, men återanvänd-
ning och återvinning följer inte riktigt med. SIPTex är ett 
Vinnova-finansierat projekt där bolaget är en av delta-
garna. Projektet utvecklar ny teknik för automatiserad 
sortering av den textilfraktion som inte direkt återbrukas. 
Syftet är att öka fiber-till-fiber återvinningen som hittills 
varit begränsad. SIPTex-projektet har varit mycket lycko-
samt och en spännande fortsättning är att vänta.

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR
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Digitaliseringen  
vinner mark på Sysav
Året har varit fyllt av teknisk förändring inom den administrativa delen 
av verksamheten. Här följer några exempel på vad som har hänt.

DIGITAL ARBETSPLATS
Under 2018 har ett grundligt arbete med att digitalisera 
arbetsplatsen gjorts, bland annat genom en uppgradering 
till Windows 10 och verktyget Office 365. I arbetet ingår 
också en uppgradering av intranätet för att skapa en ge-
mensam plattform med fler samarbetsytor, vilket kommer 
att underlätta teamarbete.

BESLUTSSTÖDSYSTEM
Ett nytt beslutsstödsystem för ekonomiska analyser, 
verksamhetsplanering och uppföljning av den strate-
giska agendan har införts och har under 2018 byggts och 
utvecklats för att skapa ett gemensamt verktyg som gör 
det enklare att automatisera och effektivisera arbetet. 
Prognosarbetet vid första tertialet 2019 kommer att vara 
premiären för bred användning av verktyget.

PERSONUPPGIFTER 
Den nya personuppgiftslagstiftningen (GDPR) har påver-
kat alla stora företag och Sysav är inget undantag. Under 
året har man arbetat med att hitta centrala lösningar för 
att hantera exempelvis inloggningar. Arbetet är pågående 
och under 2019 kommer personalen att utbildas i ämnet. 

VÄXELLÖSNING
En ny molnbaserad växellösning är på plats, som kom-
mer att skapa förbättringar både för Sysavs kunder och 
personalen på kundtjänst.
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Sysav är liksom andra företag utsatt för risker som kan påverka bolagets verksamhet. 
Arbetet med att identifiera, bedöma och hantera riskerna görs fortlöpande och syftar 
till att säkerställa att verksamheten ska löpa som planerat. Risker i verksamheten 
definieras i huvudsak som tänkbara händelser som kan ha en negativ påverkan på 
verksamhetens förmåga att kontinuerligt leverera värde och nå uppsatta mål. Sysavs 
riskhantering innebär att verksamheten bättre kan förebygga och hantera oönskade 
händelser. Väl hanterade risker kan också vändas till möjligheter för verksamheten.

SYSTEMATISK RISKHANTERING
Sysav inför successivt arbetet med en strukturerad risk-
hantering inom samtliga identifierade områden för risker 
i verksamheten. Riskhantering är ett systematiskt sätt 
att identifiera, analysera, följa upp och agera förebyg-
gande på koncernens risker, samt mildra effekterna om 
oönskade händelser ändå inträffar. Riskhanteringsarbetet 
är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet med 
intakt värdeskapande, intjäningsförmåga och lönsamhet. 
Riskhantering är därför en del av koncernens strategi- och 
affärsplanering samt uppföljning. Sysav bedömer risker 
utifrån sannolikheten att något händer och de konsekven-
ser som uppstår om det inträffar.

Riskhanteringen utgår från Sysavs policy för styrning 
och intern kontroll tillsammans med tillhörande riskrutin 
och den finansiella riskpolicyn. Sysavs styrelse är ytterst 
ansvarig för styrningen av arbetet med riskhantering. 

Företagsledningen säkerställer genom Riskkommittén och 
dedikerade roller i riskarbetet att det finns ett standardise-
rat arbetssätt för riskhantering i alla led i organisationen. 

Risksamordnare och deras team av sakkunniga identi-
fierar och analyserar risker i de olika delarna av verksam-
heten. Utifrån detta agerar ansvariga i verksamheten på de 
risker som behöver hanteras aktivt. Riskbedömningarna 
utgör basinformationen om riskerna i verksamheten, 
där risker som kräver ledningens uppmärksamhet och 
uppföljning rapporteras vidare till Riskkommittén. Här 
möter riskteamens bedömningar ledningens perspektiv 
på riskerna.

Riskkommittén fokuserar på de operativa, finansiella, 
strategiska och regelstyrda riskerna vid olika tillfällen 
under året. Sammantaget ska arbetssättet ge rätt förutsätt-
ningar att fatta välgrundade beslut om hantering av risker 
och risktagande i alla led och perspektiv av verksamheten.  

Sysavs  
riskhantering
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OLIKA TYPER AV RISKER
Sysav arbetar utifrån fyra övergripande typer av risker, för att säkerställa att alla avgörande risker för  
verksamheten ska fångas och hanteras. Inom varje övergripande typ av risk finns ett antal huvudrisker. 

STRATEGISKA 
RISKER

OPERATIONELLA 
RISKER

FINANSIELLA 
RISKER

REGEL-
EFTERLEVNADS- 

RISKER

Förbered – Sysav förbereder 
sig och mildrar konsekvenserna 
för sådant som ligger utanför 
Sysavs kontroll, t.ex. svängningar 
i konjunkturen eller kommande 
förväntad lagstiftning

Riskhantering enligt COSO 
Sysav arbetar med risker utifrån det internationellt erkända COSO-ramverket, där riskhantering är en av delarna 
för att nå uppsatta affärsmål. Sysav stärker därigenom arbetet med intern kontroll samt definierar olika typer av 
risker som påverkar verksamheten. 

Operationella risker inkluderar 
allt som kan påverka Sysavs 
förmåga att planenligt leverera 
tjänster, material, energi och 
andra nyttigheter utifrån dagens 
behov och krav från kunder och 
intressenter, och därigenom 
upprätthålla förväntat resultat för 
verksamheten. Detta omfattar 
risker kopplat till anläggningar, 
processer, system, miljöpåver-
kan, arbetsmiljö, avfalls- och 
materialflöden, upphandlingar, 
leverantörer, kommunikation,
arbetssätt, leveranser, etc. 

Regelefterlevnadsrisker kan 
påverka Sysavs förmåga att 
skydda koncernens värden och 
verksamhet. De kan innebära hot 
mot koncernens finansiella ställ-
ning, anseende eller fortlöpande 
verksamhet och omfattar risker 
kopplade till krav i lagstiftning, 
tillstånd, etc.

Strategiska risker påverkar Sysavs 
förmåga att långsiktigt kunna skapa 
värde utifrån intressentkrav, upp-
rätthålla framtida intjänandeförmå-
ga och lönsamhet, attrahera rätt 
kompetens, nå de övergripande 
verksamhetsmålen och säkerställa 
den långsiktiga utvecklingen av 
affären. Hantering av strategiska 
risker handlar om att i tid se och 
agera på hot mot verksamheten 
samt att fånga möjligheter för en 
framtida stärkt position. 

Finansiella risker kan påverka 
Sysavs finansiella ställning och 
omfattar alla de risker som 
kan ge effekter på balans- och 
resultaträkning, såsom kredit-
risker, likviditetsrisker, prisrisker, 
ränterisker, valutarisker, försäk-
ringsrisker, försäkringsrisker, etc. 

Identifierade risker ska hanteras om de kan äventyra en fortsatt kontinuerlig, lönsam och hållbar verksamhet. 
Sysav svarar upp mot identifierade risker på olika sätt:  

Balansera – Sysav balanserar 
mellan hot mot affären och möjlig 
avkastning, utifrån vald strategisk 
inriktning  

Förebygg – Sysav förebygger 
störningar mot en kontinuerlig 
och lönsam verksamhet och väger 
kostnader för ökad säkerhet mot 
riskers möjliga konsekvenser och 
sannolikhet 
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Operationella risker

Avser risker som är förknippade 
med den dagliga driften av kon-
cernens anläggningar. Driftavbrott 

kan i vissa fall orsaka stora konsekvenser för samhället och negativa 
ekonomiska konsekvenser för Sysav. 

Riskrespons: En viktig del är ett rullande besiktningsprogram, en 
kontinuerlig kontroll av tillstånd och ett effektivt underhåll. Ett väl 
avvägt försäkringsskydd har tecknats för att minska konsekvensen om 
ett driftavbrott skulle inträffa. 

ANLÄGGNINGSRISKER

Sysav har ett stort antal risker 
som kan skada såväl medarbetare 
som bolaget och dess tillgångar. 

Exempel på risker kan vara inandning av gaser och damm, exponering 
av kemikalier och trafikolyckor. 

Riskrespons: Arbetsmiljö och säkerhet har högsta prioritet för Sysav. 
Vi jobbar intensivt med våra riskbedömningar för att förebygga olyckor. 
Sysav arbetar systematiskt för en hållbar arbetsmiljö för medarbetaren. 
Det genomförs regelbundna medarbetarundersökningar, skyddsronder 
och utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Samverkan med de fackliga 
organisationerna kring medarbetarfrågor sker regelbundet.

ARBETSMILJÖ- OCH  
SÄKERHETSRISKER

Sysavs verksamhet är relativt 
automatiserad och koncernen har 
därför behov av en välfungerande 

och säker IT-infrastruktur. Störningar eller externa intrång i IT-systemen 
eller infrastrukturen kan väsentligt påverka verksamheten.

Riskrespons: Sysav har etablerat en IT- styrningsmodell och IT-
processer som fokuserar på att stärka framförallt hanteringen av 
programförändringar/-utveckling, användaradministration, IT-drift och 
IT-säkerhet samt minimera risken för dataintrång.

IT-RISKER

Avser risker för att Sysav inte kan 
uppfylla kunders  krav på leveranser 
samt risker för att produktivitet, 

mål och planerade resultat i Sysavs processer inte kommer att uppfylla 
förväntningar

Riskrespons: Sysav har under året etablerat processorienteringen av 
verksam heten. Metoder för kartläggning, analys, mätning och förbättring av 
processer, inklusive hantering av risker kopplat till processerna, tillämpas.

KVALITETSRISKER

Avser risker med att varor och 
tjänster inte köps in till rätt pris 
och kvalitét, att leverantörsmark-

naden är begränsad vilket kan påverka möjligheten att byta leverantör vid 
problem, samt att kritiska leverantörer får finansiella eller andra typer av 
svårigheter och således inte kan leverera varor och tjänster.

Riskrespons: Sysav har implementerat ett nytt inköpssystem för att 
automatisera upphandlings- och inköpsarbetet, där en riskanalys legat till 
grund för kravställningen. Sysav strävar efter att kontinuerligt förbättra 
sin leverantörskedja och sina leverantörers arbete genom kategoristyr-
ning samt utvärdering och uppföljning av leverantörer. 
 

LEVERANTÖRS-/
INKÖPSRISKER

Sysavs verksamhet medför 
miljörisker såsom oförutsedda 
utsläpp av skadliga ämnen till luft, 

vatten och mark som kan påverkamiljö och omgivning negativt.

Riskrespons: Sysav har under året vidareutvecklat ett systematiskt och 
långsiktigt arbetssätt med riktade miljöriskbedömningar av verksam-
heten. Tillsammans med främst avvikelsehantering och revisioner ge-
nomförs en samlad analys för att få helhetsbilder på olika nivåer. Utifrån 
dessa prioriteras åtgärder för att förebygga och minimera miljöriskerna.

MILJÖRISKER

Avser risken att brännbart avfall 
inte finns att tillgå som krävs för 
att Sysavs energiproduktion ska 

fungera. Exempelvis att vid varje tillfälle ha tillgång till de volymer bränn-
bart avfall eller andra insatsvaror för optimalt kapacitetsutnyttjande av 
avfallskraftvärmeverkets olika förbränningslinjer.

Riskrespons: Behovet och tillgången av brännbart avfall eller andra 
insatsvaror stäms av i nära samarbete mellan produktion, marknad och 
inköp. Till exempel består Sysavs bränsleportfölj av kontrakt med olika 
löptider av inhemskt avfall samt avfall från andra länder. 
 

BRÄNSLERISK

Sysavs verksamhet baseras 
i mångt och mycket på ett 
grundläggande förtroende från 

koncernens intressenter. Bristfällig kommunikation innebär en risk att 
inte kunna upprätthålla detta förtroende.

Riskrespons: Sysavs kommunikation är direkt knuten till koncernled-
ningen, vilket säkerställer öppenhet, transparens och tydlighet i all intern 
och extern kommunikation. 
 

KOMMUNIKATIONS-
RISKER

Inom Sysav bedrivs ett stort antal 
projekt där det finns en risk att 
de inte når sina kvalitativa och 

kvantitativa mål. 

Riskrespons: I enlighet med Sysavs projektmodell  genomförs riskhan-
tering i de projekt som startas och genomförs under året. Riskerna 
uppdateras efter behov utifrån förändringar i omvärld och projektets 
framdrift. 
 

PROJEKTRISKER

Sysavs verksamhet baseras på 
ett grundläggande förtroende 
från koncernens intressenter. 

Bristfällig kommunikation innebär en risk att inte kunna upprätthålla 
detta förtroende. 

Riskrespons: Sysavs kommunikation är direkt knuten till koncernled-
ningen, vilket säkerställer öppenhet, transparens och tydlighet i all intern 
och extern kommunikation. 
 

KOMMUNIKATIONS-
RISKER

Regelefterlevnadsrisker

Avser risker med efterlevnad samt 
identifiera förändring av lagar, 
förordningar och direktiv, vilket 

påverkar Sysav och Sysavs tillstånd att verka på avfallsmarknaden. 

Riskrespons: Efterlevnad av lagar, förordningar och direktiv säkerställs 
genom ett kontinuerligt juridiskt arbete som fångar upp juridiska risker 
i verksamheten. När det gäller förändringar av lagar, förordningar och 
direktiv genomförs omvärldsanalys och lagbevakning. Det görs för att 
identifiera förändringar och på så sätt säkerställa god handlingsbered-
skap. 

LEGALA RISKER
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Finansiella risker

Avser risker kopplade till felaktig 
finansiell rapportering.

Riskrespons: Sysav rapporterar 
sin ekonomiska ställning löpande i enlighet med interna och externa 
(K3-regelverket) rapporteringsregler och har uppsatta kontroller i de 
finansiella processerna. 
 

FINANSIELL 
RAPPORTERING

Med likviditetsrisk avses risken 
att Sysav får problem med att 
möta dess åtagande relaterade 

till koncernens finansiella skulder. Då finns risken att Sysav inte kan 
uppbringa tillräcklig finansiering för att driva verksamheten långsiktigt till 
en rimlig kostnad.

Riskrespons: Den periodiska likviditetsplaneringen tillsammans med 
bevakning av saldo på konton säkerställer att Sysav har medel tillgängliga 
för att betala koncernens skulder. Sysav arbetar med finansiell planering 
där finansieringsbehovet fastställs på medellång och lång sikt. Detta 
medför att finansiering sker till en rimlig kostnad. 
 

LIKVIDITET OCH 
FINANSIERINGSRISKER

Försäkringsrisk innefattar 
risken att Sysavs tillgångar inte är 
försäkrade på ett korrekt sätt. 

Dels att den försäkring Sysav har inte är tillräcklig för att täcka de önskade 
värden man vill försäkra, dels att ett större värde försäkras än vad det 
finns tillgångar för, vilket kan ge upphov till en för hög premie.  
 
Riskrespons: Sysav arbetar kontinuerligt med att se över vilka försäk-
ringar som är kopplade till respektive tillgångar. Sysav ser även över hur 
försäkringarna är konstruerade i form av krav, premier, självrisker samt 
vilka värden som täcks i de fall försäkringen behöver realiseras. 
 

FÖRSÄKRINGSRISKER

Strategiska risker

Avser risken för ökad konkurrens 
för dotterbolaget Sysav Industri 
AB som verkar på den konkur-

rensutsatta marknaden där många aktörer erbjuder snarlika tjänster. På 
liknande sätt avser risken att Sysav inte erbjuder attraktiva produkter 
och tjänster till sina ägarkommuner.

Riskrespons: Sysav stärker sin fördel på marknaden genom att erbjuda 
helhetslösningar baserade på kundernas behov. Dessa helhetslösningar 
präglas av prisvärdhet, hög servicegrad samt säker och trygg avfallshan-
tering. Sysavs förtroende som en aktör med ett långtgående samhällsan-
svar stärks också genom att företaget strävar efter att skapa långsiktiga 
och hållbara lösningar. 
 

MARKNADS- OCH  
KONKURRENTRISKER

Avser risker för att säkerställa att 
rätt forsknings- och utveck-
lingsinitiativ bedrivs i enlighet med 

Sysavs strategiska agenda, regionens kretsloppsplan med avfallsplaner 
och att relevanta intentioner i nationella och internationella organ 
innehålls (t ex EU:s mål om cirkulär ekonomi och FN:s Agenda 2030).

Riskrespons: Genom dotterbolaget Sysav Utveckling AB säkerställer 
koncernen en aktiv omvärldsbevakning samt deltagande i de mest rele-
vanta initiativen för att utveckla ett hållbart samhälle. Sysav Utveckling 
finns representerat i koncernledningsgruppen och dess styrelse består av 
en delmängd av Sysav:s styrelse. 
 

FORSKNING OCH 
UTVECKLING

Avser risker kopplade till utma-
ningar i att inte kunna attrahera 
rätt arbetskraft samt att inte 

kunna behålla kompetenta medarbetare för att upprätthålla förtroendet 
som en samhällsviktig aktör.

Riskrespons: Sysav arbetar med att engagera medarbetare och ledare, 
erbjuda interna utvecklingsmöjligheter och säkerställa och främja 
en samarbetskultur. Sysav arbetar vidare med att bygga ett starkt 
varumärke som arbetsgivare samt implementera en modern och effektiv 
rekryteringsprocess. Vid anställningsförfarande genomförs en grundlig 
krav- och intervjuprocess, för att attrahera och anställa personer med 
rätt kompetens. 
 

PERSONALRISKER

Avser risker kopplade till en för-
ändrad syn på cirkulärt tänkande, 
material- och energiåtervinning 

som påverkar Sysavs roll, uppdrag och affärsmodell.

Riskrespons: Sysav arbetar med bearbetning av intressentlandskapet 
för att utbilda och påverka intressenter. Sysav arbetar också med 
SWOT- och omvärldsanalyser som input till strategiplaneringen och 
affärsmodellen.  
 

INTRESSENTRISKER

Sysavs affärsmodell ger upphov till 
många olika typer av motparter. 
Kreditrisk eller motpartsrisk avser 

risken för förlust om motparten inte fullgör sina förpliktelser.

Riskrespons: Hantering av kredit- och finansiell motpartsrisk sker genom 
kontroller av Sysavs motparter via bland annat kreditbedömningsinstitut, 
där Sysav strävar efter att endast arbeta med kreditvärdiga motparter. 
 

KREDIT- / 
MOTPARTSRISKER

Priser för olika tillgångsslag 
(insatsvaror, försäljningsprodukter 
med mera) kan variera och ge 

upphov till svängningar på balans- och resultat räkning.

Riskrespons: Sysav bevakar löpande sina huvudsakliga tillgångsslag, t ex 
återvunna material, elcertifikat, el, fjärrvärme och utsläppsrätter med 
syfte att identifiera eventuella prissäkringsbehov. Förutom ett långsiktigt 
kontrakt som reglerar fjärrvärmepriser har Sysav påbörjat en pris-
säkring för båda el-och utsläppsrätter in enlighet med tillåtna instrument 
beskrivna i den finansiella riskpolicyn. 
 

PRISRISKER

Rörelser i räntenivåer kan negativt 
påverka Sysavkoncernens net-
tovinst och kassaflöde samt värdet 

på finansiella tillgångar och skulder.

Riskrespons: Ränteriskerna hanteras genom att upplåning sker via 
räntebindning med varierande löptid. Finansiell säkring genom derivatin-
strument görs i enlighet med finansiell riskpolicy. 
 

RÄNTERISKER

Sysav är exponerat för valutarisker 
när leverantörer och kunder 
handlar i annan  

valuta än SEK. Ofördelaktiga förändringar i valutakurser kan negativt 
påverka Sysavs finansiella resultat och kassaflöde samt värdet på finansiella 
tillgångar och skulder.

Riskrespons: Den riskdel av valutan som inte kan matchas genom naturlig 
säkring (det vill säga där skulder och tillgångar kan matchas mot varandra i 
den aktuella valutan), kan komma att säkras genom olika derivatinstrument 
i enlighet med finansiell riskpolicy. 
 

VALUTARISKER

45SYSAV 2018 | RISKHANTERING

68



Förvaltningsberättelse Sysav
Styrelsen och verkställande direktör för Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag (556187–0410), 
avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31.

Sysav och dess två helägda dotterbolag, Sysav Industri AB 
respektive Sysav Utveckling AB, ägs av 14 sydskånska 
kommuner: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, 
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tome-
lilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Moderbolagets verk-
samhet omfattar hantering och behandling av hushålls-
avfall från Sysavs ägarkommuner, samt insamling av 
hushållsavfall i Lomma, Svedala och Kävlinge. Sysav In-
dustri AB hanterar industri- och verksamhetsavfall, samt 
även brännbart hushållsavfall, från kommuner och om-
råden utanför Sysavs ägarkommuner. Sysav Utveckling 
AB är koncernens utvecklingsbolag som finansierar och 
driver projekt i syfte att utveckla och förbättra nya och 
befintliga metoder och tekniker inom avfallshanteringen. 
I Sysavkoncernen ingår intressebolagen ÅGAB Syd AB, KS 
Recycling AB och Carl F AB. Verksamheten i KS Recycling 
AB har avvecklats under 2018 på grund av bristande lön-
samhet.

Styrelsen i Sysav har under 2018 haft sex ordinarie samman-
träden. Viktiga beslutsärenden i Sysavkoncernen har varit:

• Investering i ny slaggsortering

• Strategisk riktning för 2018-2020

• Ägarkommunernas behandlingsavgifter för 2019

• Budget 2019

• Uppdatering av policyer

AVFALLSMÄNGDER OCH ENERGIVOLYMER
Koncern
Under 2018 tog Sysavkoncernen emot och behandlade 
813 951 ton (841 400) avfall, en minskning med cirka  
27 400 ton. Den varma sommaren innebar även en minsk-
ning av energileveranser. I koncernen förbrändes under 
året totalt 543 318 ton (576 500) avfall.  

All återvunnen energi nyttiggjordes, dels genom försälj-
ning av producerad värme till E.ON och el till Nordpool, 
dels nyttjade Sysav egenproducerad energi i anlägg-
ningarna. Värmeleveransen uppgick till 1 369 GWh (1 478) 
och elleveransen till 171 GWh (168) . Tillgängligheten i 
anläggningen har under året legat på 95,4 procent. 

Mängden matavfall från hushåll, butiker, restauranger 
och storkök ökade med 1 720 ton till 61 620 ton (59 900). 
Mängden insamlat farligt avfall i koncernen minskade 
och uppgick till 39 105 ton (43 400). 

Rester från andra behandlingsmetoder samt askor, slam 
och farligt avfall som deponerades minskade något, till 
19 534 ton (23 500).

Totalt återvanns 43,6 procent (41,4) av det inkommande 
avfallet i koncernen som material, och 54 procent (55,8) 
som energi. Totalt deponerades 2,4 procent (2,8).

Sysav
Under 2018 tog Sysav emot 401 129 ton (408 900) avfall, en 
minskning med 7 771 ton. Vidare har 6 443 ton (7 000) 
farligt avfall tagits emot. Farligt avfall-bilen har tagit emot 
13,2 ton (16,1) avfall och via Samlaren har 21,4 ton (29,3) 
avfall inkommit. Sysav arbetar med att säkerställa ruti-
nerna för invägning av avfall från Samlaren. 

Från hushållen inkom 36 030 ton (35 000) matavfall. Detta 
motsvarar 50 procent insamlat matavfall, vilket innebär 
att Sysavs ägarkommuner har nått det nationella målet 
om att 50 procent av hushållens matavfall ska behandlas 
biologiskt 2018.

Antalet besökare på återvinningscentralerna minskade 
något och totalt lämnade 2 042 309 besökare (2 111 800) 
169 262 ton (175 900) avfall. Återbyggdepån, som drivs 
genom ett samarbete mellan Sysav och Malmö stads  
serviceförvaltning, tog emot mer än tre gånger så mycket 
material jämfört med förra året – totalt 2 209 ton (617) 
bygg- och rivningsmaterial för återbruk. 

Totalt producerade varje invånare i Sysavs ägarkommuner 
482 kg (505) avfall, inklusive det grovavfall som lämnas 
till återvinningscentraler. Kommunernas insamling av 
hushållsavfall utgjordes av 256 kg (267) per person och 
mängden avfall som lämnades in på en återvinnings-
central minskade till 226 kg (238). I kretsloppsplanen finns 
ett mål om att restavfallet från hushållen ska minska, 
vilket det också gjorde under året, från 197 kg till 191 kg, 
vilket motsvarar 3 procent. Målet är att år 2020 endast ha 
175 kg restavfall per person i regionen.
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Sysav Industri AB
Mängden mottaget avfall uppgick till 412 822 ton (432 500). 
Farligt avfall från industrier utgjorde 32 662 ton (36 400).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
Kommuner har rätt att köpa avfallstjänster  
utan annonsering
Den 10 december meddelade Högsta Förvaltningsdom-
stolen dom i de 13 ägarkommunernas mål mot Konkur-
rensverket (en av ägarkommunerna valde att inte över-
klaga). Konkurrensverkets beslut handlade om att 
kommunerna förbjöds köpa avfallstjänster utan annonse-
ring. I domen undanröjes Konkurrensverkets beslut efter-
som Högsta Förvaltningsdomstolen gör bedömningen att 
Konkurrensverket saknar befogenhet att meddela förbud.

Certifiering
Under hösten genomfördes en uppföljande revision av 
koncernens verksamhet enligt standarderna för kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö. Man kunde konstatera att Sysav 
uppfyller kraven på certifieringarna ISO 9001, ISO 14001 
och OHSAS 18001. Revisorerna lyfte fram kompetens, 
engagemang och öppenhet som några av styrkorna. 
Utöver det säkerställdes det att Sysav uppfyller kraven 
för kompostering, enligt SPCR 152.

Dom i arbetsmiljömål
I mars 2014 fick en drifttekniker på Sysav ammoniak
lösning över sig och i sina luftvägar, med svåra skador på 
lungor och ögon som följd. Sysav dömdes i december 2018 
för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. 
Sysav tar det inträffade på största allvar och för att för-
hindra att liknade olyckor sker igen arbetar företaget 
bland annat med att stärka upp säkerhetsrutiner och  
arbetar aktivt med säkerhetskulturen. Domen innebar att 
såväl Sysav som dotterbolaget Sysav Industri AB fick var 
sin företagsbot om vardera 450 000 kronor.

Nya ledare
Karin Linderos, hr-chef, gick i pension i november 2018 
och tjänsten tillträddes av Jennie Kullberg. Rasmus Beck-
man tillträdde som ny chef på Energi- och matavfallsan-
läggningar och Mahyar Mansoori tillträdde som chef för 
den nyinrättade avdelningen underhåll och projekt. Ny 
miljöchef blev Magnus Pettersson.

Tillstånd och anmälningspliktig verksamhet
Huvuddelen av Sysavs anläggningar omfattas av till-
stånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken. Anlägg-
ningarna påverkar miljön framför allt genom utsläpp till 
luft och vatten. Exempel på tillstånd:

• Sjölunda Energi: Förbränning av brännbart och farligt 
avfall samt behandling av matavfall.

• Anläggningen för farligt avfall: Mottagning, mellan-
lagring och behandling av miljöfarligt och icke miljö-
farligt avfall samt mellanlagring av släckvatten och 
återvinningsbara flytande avfallsvätskor. 

• Avfallsanläggningar: Hantering och deponering av 
avfall och farligt avfall.

• Återvinningscentraler: Mottagning och mellanlagring 
av avfall och farligt avfall. 

Mark- och miljööverdomstolens dom avseende över-
klagandet av villkor för Spillepengs avfallsanläggning 
kom den 15 juni. Sysav fick endast marginellt gehör för 
sina yrkanden. Domen har överklagats till Högsta dom-
stolen, där Sysav inväntar prövningstillstånd. 

Mark- och miljööverdomstolen meddelade också dom 
avseende överklagandet av tillståndet för anläggningen 
för farligt avfall den 12 mars. Domen innebär ytterligare 
precisering av vilka årliga mängder avfall som får hanteras 
på anläggningen samt en omformulering av villkoret för 
utsläpp av behandlat processvatten. Tillståndet har inte 
tagits i anspråk ännu. 

Länsstyrelsens beslut gällande sluttäckning av deponin 
på Måsalycke avfallsanläggning har överklagats av Sysav 
till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Byggnationer och andra förändringar 
Arbetet med att sluttäcka 34 000 kvadratmeter av Trelle-
borgs deponi har slutförts. Markarbete samt byggnation 
av slaggsorteringsanläggningen vid Spillepeng har på-
börjats och beräknas vara klart hösten 2019. Arbetet med 
att införa ett inpasseringssystem på våra återvinnings-
centraler för att förbättra arbetsmiljön har fortsatt och 
upphandling påbörjats. Planerad ombyggnation av 
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verksamhetslokalen på Bjurögatan i Malmö har pausats 
tills vidare.

Beteendepåverkan och marknadsföring
Sysav deltog för andra gången i Almedalen med två väl-
besökta seminarier. Det ena handlade om framtiden för 
återvunnen värme och energi och den andra om hur man 
skapar världens mest hållbara region.

Tillsammans med ägarkommunerna genomfördes under 
april-maj nudgingkampanjen Nikotinkaninen, ännu ett 
onaturligt djur i naturen. Totalt minskade nedskräpningen 
av fimpar med 56 procent på busshållplatser i Trelleborg, 
Lund och Ystad. En annan gemensam kampanj var Rester-
kocken, där grundskoleungdomar tävlade om att komma 
på bästa maträtten lagad på rester. Engagemanget var 
stort och antalet deltagare överträffade målet.

I april 2018 lanserades även en ny design av sysav.se och 
under året gjordes en förstärkning av Sysavs utåtriktade 
redaktionella arbete. 

Kunder och marknad
En trend som återkommer varje högkonjunktur är att 
avfallsmängderna ökar, dock kunde vi under senare delen 
av 2018 märka en svag minskning, främst inom grovav-
fall. Däremot har ett ökat fokus på återvinningslösningar 
medfört en ökad efterfrågan på våra sorteringstjänster. 
Även internationella förfrågningar och samarbeten kring 
avfallshantering och återvinning har ökat.

Ambitionen är att ta ytterligare steg mot ökad material-
återvinning, där vi både ökar utsorteringsgraden samt 
hittar nya partners kring utvunna produkter och råvaror. 

IT-utveckling
Fokus har under året legat på projektet digital arbetsplats. 
Windows 10 är utrullat till användare på Sysav och samt-
liga arbetar nu i Office 365. Ett arbete för att införa ett nytt 
beslutssystem för uppföljning av prognos, budget och 
strategisk agenda samt analys av ekonomi och planering 
har också påbörjats. En större IT-incident inträffade den 
24 april, vilket ledde till en större utredning med åtgärds-
plan. Sysav har också infört en ny växellösning. 

Hållbarhetsarbete och klimatkompensation
Sysavkoncernen gör varje år en hållbarhetsredovisning 
enligt Global Reporting Initiative (GRI), vilken återges i sin 
helhet på sidan 84. Sysav arbetar i enlighet med Agenda 
2030 och har identifierat fem av FN:s 17 globala mål, som 
är kopplade till de områden där Sysav har störst påverkan.

En stor del av våra egna avfallstransporter sker nu med 
förnybara drivmedel. Sysav ställer också om den egna 
maskinparken till att drivas av egenproducerad el så långt 
det är möjligt. Detta gör att företaget redan nu är nära att 
nå målet att alla Sysavs transporter ska drivas utan kol-
dioxidutsläpp år 2020. I de fall flyg måste väljas framför 
tåg, klimatkompenseras Sysavs tjänsteresor. 

Forskning och utveckling
Sysavs utvecklingsbolag har under året deltagit i flertalet 
projekt. Flera Avfall Sverige-projekt har rört klassning av 
slagg och slaggrus och i december publicerades en hand-
bok i ämnet. Då Sysavs slaggrus funnits med i underlagen 
går det att konstatera att det, enligt handboken, inte 
räknas som ett farligt avfall.

SIPTex är ett projekt som leds av IVL och stöttas av Vin-
nova. I projektet togs såväl en affärsplan som en unik 
automatisk sorteringsteknik för grovt försorterade textil-
fraktioner fram. 

Delad energi är dubbel energi, är ett annat Vinnova-
projekt som fortsätter under 2019. Bolaget och Sysavs 
Återvinningsanläggningar deltar tillsammans med bland 
annat Malmö stad, VA SYD och E.ON. Fokus för bolaget 
ligger i att ta fram en modell för ökat återbruk av mate-
rial från återvinningscentralerna.  

Sysav Utveckling är även fortsatt engagerat i projektet 
STEPS som drivs av Lunds universitet. Syftet är att hitta 
en hållbar produktion samt återanvändning/återvinning 
av plast. I EU-Interregprojektet Food Loop System har 
bolaget tillsammans med främst Malmö stad verkat för 
att minska matsvinnet med fokus på butiks- och gros-
sistled. Projektet avslutas i februari 2019.

Bolaget anordnade också Sysavdagen den 20 april. Årets 
tema var nudging, ”Hur beter du dig människa”. Det var 
också det 20:e året som stipendier delades ut för uppsatser 
eller examensarbeten inom området återvinning och av-
fallshantering. Det är glädjande att ett flertal av sökande 
och stipendiater under åren nu återfinns verksamma i 
branschen. Bolaget deltog även som en av arrangörerna 
av årets Climathon i Lund. 

MEDARBETARE
Sysav har i medeltal 333 medarbetare (330).

Samtliga medarbetare har under året genomfört utbild-
ningen Kropp och Knopp, som omfattar såväl brandskydd 
och HLR som medarbetarskap och psykosocial arbets-
miljö. Ett nytt verktyg för medarbetarundersökning har 
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implementerats, &Frankly, som syftar till att enklare och 
oftare kunna ta pulsen på organisationen. 

Lönekartläggning har genomförts i enlighet med diskri-
mineringslagen. Förutom nya policyer har Sysav-gemen-
samma arbetsplatsregler tagits fram.

Personalomsättningen bland fast anställda var i Sysav 
9,96 procent (8,15) och i Sysav Industri 7,53 procent (9,78). Från 
ett minskat nyttjande 2017, steg koncernens utnyttjade 
friskvårdspeng åter 2018, från 321 420 kr, till 351 617 kr. 
Sjukfrånvaron i moderbolaget var 3,59 procent (4,83) res-
pektive 4,6 procent (3,31) för Sysav Industri AB.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
I slutet av januari 2019 inlämnades en steg 3-ansökan till 
Vinnova avseende SIPTex med Sysav som huvudpartner 
med avsikt att uppföra och driva en automatisk textilåter-
vinningsanläggning.  

I januari 2019 meddelade Högsta Domstolen att man ej 
medger prövningstillstånd i överklagandet av villkor för 
Spillepengs avfallsanläggning. 

I slutet av januari 2019 tecknades också ett tilläggsavtal 
med E.ON om fjärrvärmeleveranser som möjliggör fort-
satt energiutvinning ur våra äldsta pannor.

En bullerutredning har genomförts för återvinning s-
centralen i Lilla Hammar och länsstyrelsen har i januari 
2019 ålagt Sysav att inkomma med åtgärdsplan för att 
dämpa bullernivån. 

I februari meddelade Konkurrensverket att man påbörjat 
en ny utredning av ägarkommunernas inköp från Sysav-
koncernen. 

Förväntad framtida utveckling
Fler vinster för miljön och ekonomi är på gång – bland 
annat med en ny och betydligt bättre slaggsortering som 
tas i drift 2019, samt planerade satsningar på återvinning 
av textil och gips. Vi tittar också vidare på robotiserad 
försortering av grovavfall för att minska andelen som går 
vidare till energiåtervinning. Dessa insatser är viktiga led 
i Sysavs strävan att visa vägen mot en ökad hållbarhet. 

Samtidigt ser vi att energiutvinning ur det avfall som inte 
kan tas tillvara på bättre sätt är, och kommer att vara, en 
viktig del i den cirkulära ekonomin, vilket kommer att 
diskuteras vidare.

EKONOMI 
Koncernens omsättning uppgår till 956,4 Mkr (915,1),  
rörelseresultatet uppgår till 64,6 Mkr (90,2), och resultatet 
före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 39,3 Mkr 
(71,0).

Moderbolagets omsättning uppgår för året till 515,1 Mkr 
(512,1), rörelseresultatet uppgår till -64,2 Mkr (-28,0) och 
resultatet före bokslutsdispositioner och skatt till -91,8 Mkr 
(-46,8). 

Koncernens balansomslutning uppgår till 2 159,0 Mkr 
(2 232,3). Balansräkningen omfattar den leasade till gången 
i linje fyra i avfallskraftvärmeverket. 

Kreditsituation
Koncernens skulder uppgick på balansdagen sammanta-
get till 723 Mkr (804) och fördelar sig med 413 Mkr (454) 
som ett leasingåtagande avseende linje fyra i avfallskraft-
värmeverket samt 310 Mkr (350) som banklån. Under året 
har leasingåtagandet minskat med 41 Mkr (40). 

Kostnader för avfallsskatt
Koncernens kostnader för avfallsskatt uppgick under året 
till 7,9 Mkr (9,1). För 2018 utgick en avfallsskatt per ton om 
500 kronor (500).

Under året har det genomförts ett omfattande arbete med 
att ur koncernens affärssystem få fram tillförlitliga av-
stämningsunderlag avseende avfallsskatten.

Koncernens och moderbolagets redovisade förutbetalda 
avfallsskatt har därigenom konstaterats vara fel. Justering 
har skett genom redovisning såsom ”rättelse av fel”, vilket 
har ökat koncernens egna kapital med 36,3 Mkr, och mins-
kat moderbolagets egna kapital med 28,0 Mkr (se notupp-
lysning avseende redovisningsprinciper).

Investeringar 
Investeringsvolymen för koncernen uppgick under året 
till 127,2 Mkr (75,8). Investeringarna har genomförts för 
att fortsatt följa den tekniska utvecklingen och för en 
fortsatt hög tillgänglighet och effektivitet i företagets 
behandlingsanläggningar. Bland de större investering-
arna märks slaggsorteringen, maskiner till återvinnings-
centralerna, iconelbelagd bakvägg linje 4, paneltuber 
panna 1 och 2 samt ett antal nya fordon såsom hjullastare.

Kostnader för återställning av deponier
Vid Sysavs deponier i Albäck och Måsalycke avslutades 
deponeringen 2008. Avslutningsarbetena genom bland 
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annat sluttäckningsarbeten har pågått sedan 2009. I bör-
jan av juni 2014 invigdes en ny anläggning för biologisk 
rening av lakvatten. Anläggningen som ligger på Spille-
peng i Malmö ingår som en del av koncernens strävan att 
leda utvecklingen mot en långsiktig och hållbar avfalls-
hantering.

Arbetet med avslutning av deponierna finansieras genom 
tidigare gjorda ekonomiska avsättningar. En grundlig 
översyn av beräkningsmodellen genomfördes under 2016. 
Årets ianspråktagande uppgår till 15,2 Mkr (7,6) och årets 
avsättning uppgår till 3,5 Mkr (14,0). Den ackumulerade 
avsättningen uppgår per balansdagen till 264,7 Mkr 
(276,4).

FINANSIELL RISKHANTERING
Finansierings-, ränte- och valutarisker
Koncernens krediter löper med rörlig ränta. Av de totala 
krediterna 723 Mkr (804) skyddas 600 Mkr (600) med ränte-
derivat i form av ränteswappar med amortering som följer 
våra krediter. Under slutet av året gjordes en omstruk-
turering av räntesäkringsportföljen varvid de ränteswappar 
som ej löpt ut avslutades, vilket medförde en kostnad  
för ränteskillnadsersättning.

På balansdagen uppgick koncernens genomsnittliga 
ränta till 1,39 procent (2,79). Den genomsnittliga åter-
stående löptiden på lånen är 6,1 år (7,2) och den genom-
snittliga räntebindningen på derivaten uppgår till 5,7 år (2,1).

Sysav har under året genomfört valutasäkringar både i 
EUR och GBP. Koncernen bevakar löpande sina flöden  
i utländsk valuta och säkrar, i enlighet med framtagen 
finansiell riskpolicy, vid behov. 

Kredit- och motpartsrisker
Koncernens kunder utgörs huvudsakligen av avfallsläm-
nare, transportörer samt material- eller energiköpare. 
Riskerna hanteras genom löpande kontroll och upp-
följning av kredit- och motpartsrisker via kreditupp-
lysningsföretag. Sysav använder välrenommerade och 
kända motparter för bilateral handel samt eftersträvar 
handel på väletablerade marknadsplatser.

Kreditförlusterna varierar över åren men har historiskt 
sett varit låga i förhållande till total omsättning.

Råvaruprisrisker
Sysav arbetar aktivt med avtalsportföljen utifrån prognoser 
baserat på inkommande och utgående volymer respektive 
priser på energi- och råvarumarknaden. De olika tillgångs-
slagen säkras genom tillåtna instrument inom ramen för 
den finansiella riskpolicyn.

Likviditetsrisker
Koncernen fakturerar månadsvis och har det största  
intäktsflödet under tertial ett och tre. Likviditetsrisken 
hanteras genom en blandning av långa och korta avtal 
med samarbetspartners. En rullande månadsvis likvidi-
tetsplanering och regelbunden bevakning av saldo på kon-
ton görs. Detta tillsammans säkerställer att Sysav har 
likvida medel tillgängligt för, vid varje tidpunkt, aktuella 
utbetalningar. 

Försäkringsrisker
Sysav arbetar med att ha en god bild över vilka risker 
som behöver täckas via ett väl avvägt försäkringsskydd. 
Tecknade försäkringar är kopplade till respektive tillgång 
och är konstruerade i form av krav, premier och själv-
risker samt vilka värden som täcks i de fall försäkringen 
behöver realiseras.
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KONCERNEN (MKR) 2018 2017 2016 2015 2014
 
Nettoomsättning 956 915 877 843 818

Resultat efter finansiella poster 39 71 135 44 28

Balansomslutning 2 159 2 232 2 233 2 170 2 203

Soliditet % 38 35 31 27 25

Avkastning på sysselsatt kapital % 4 5 8 3 3

Avkastning på eget kapital efter skatt % 4 7 16 6 4

Antal årstjänster 333 330 306 293 283

Investeringar 127 76 46 113 89

MODERBOLAGET (MKR) 2018 2017 2016 2015 2014
 
Nettoomsättning 515 512 426 411 396

Resultat efter finansiella poster -92 -47 -55 -81 -72

Balansomslutning 1 430 1 438 1 449 1 484 1 514

Soliditet % 39 37 37 35 34

Avkastning på sysselsatt kapital % -5 -2 -2 -4 -3

Avkastning på eget kapital efter skatt % -15 -11 -11 -16 -19

Antal årstjänster 214 212 188 184 180

Investeringar 107 51 35 115 72

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION NOT (31)
 
Moderbolagets vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande är följande:

Balanserat resultat  191 068 193 kr 

Årets resultat  41 728 691 kr 

Summa  232 796 884 kr 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Utdelning till ägarna  3 145 000 kr 

I ny räkning överförs  229 651 884 kr 

Summa  232 796 884 kr 

Definitioner: se not 1
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KONCERNEN (MKR) 2018 2017 2016 2015 2014
 
Nettoomsättning 956 915 877 843 818

Resultat efter finansiella poster 39 71 135 44 28

Balansomslutning 2 159 2 232 2 233 2 170 2 203

Soliditet % 38 35 31 27 25

Avkastning på sysselsatt kapital % 4 5 8 3 3

Avkastning på eget kapital efter skatt % 4 7 16 6 4

Antal årstjänster 333 330 306 293 283

Investeringar 127 76 46 113 89

MODERBOLAGET (MKR) 2018 2017 2016 2015 2014
 
Nettoomsättning 515 512 426 411 396

Resultat efter finansiella poster -92 -47 -55 -81 -72

Balansomslutning 1 430 1 438 1 449 1 484 1 514

Soliditet % 39 37 37 35 34

Avkastning på sysselsatt kapital % -5 -2 -2 -4 -3

Avkastning på eget kapital efter skatt % -15 -11 -11 -16 -19

Antal årstjänster 214 212 188 184 180

Investeringar 107 51 35 115 72

 (TKR)   KONCERNEN   MODERBOLAGET

Rörelsens intäkter not 2018 2017 2018 2017

Nettoomsättning  (2, 3) 956 378 915 111 515 082 512 134 

956 378 915 111 515 082 512 134 

Rörelsens kostnader 

Produktionskostnader  (3) -330 702 -303 405 -239 721 -231 333 

Övriga externa kostnader  (3, 4, 5) -155 336 -143 952 -75 176 -71 599 

Personalkostnader  (6, 7, 8) -229 201 -209 854 -143 166 -128 988 

Avskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar  (9, 14) -179 133 -163 778 -121 225 -108 263 

-894 372 -820 989 -579 288 -540 183 

Resultatandelar i intresseföretag  (10) 2 635 -3 875 – – 

Rörelseresultat 64 641 90 247 -64 206 -28 049 

Resultat från finansiella poster  (11)

Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar –  131    680 858 

Ränteintäkter 3 189 4 106 – 3 793 

Räntekostnader -28 546 -23 482 -28 251 -23 365 

-25 357 -19 245 -27 571 -18 714 

Resultat efter finansiella poster 39 284 71 002 -91 777 -46 763 

 

Bokslutsdispositioner  (12) – – 148 025 100 337 

Resultat före skatt 39 284 71 002 56 248 53 574 

Skatt på årets resultat  (13) -7 836 -15 866 -14 519 -13 298 

Årets resultat 31 448 55 136 41 729 40 276 
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TILLGÅNGAR (TKR)   KONCERNEN   MODERBOLAGET

 not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar (14)

Dataprogram  30 226 34 596 30 226 34 596 

Summa immateriella anläggningstillgångar 30 226 34 596 30 226 34 596 

Materiella anläggningstillgångar (14) 

Byggnader och mark 490 342 467 489 394 366 368 519 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 782 557 861 783 332 090 378 223 

Inventarier, verktyg och installationer 127 302 133 091 100 184 107 830 

Pågående nyanläggningar 100 217 85 660 93 010 74 689 

Summa materiella anläggningstillgångar 1 500 418 1 548 024 919 650 929 261 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag (15) – – 170 170 

Fordringar hos koncernföretag (16) – – 12 298 18 158 

Andelar i intresseföretag (17) 43 615 40 980 – –

Fordringar hos intresseföretag (18) – 5 000 – –

Uppskjuten skattefordran (24) – 3 018 31 359 –

Summa finansiella anläggningstillgångar 43 615 48 998 43 827 18 328 

Summa anläggningstillgångar 1 574 259 1 631 618 993 703 982 185 

Omsättningstillgångar 

Varulager (19) 

Råvaror och förnödenheter 12 404 7 627 3 610 3 074 

Summa varulager 12 404 7 627 3 610 3 074

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 113 715 102 487 52 366 45 330 

Fordringar koncernföretag – – 27 103 –    

Fordringar intresseföretag 2 370 3 630 43 214 

Aktuella skattefordringar – 16 425  –    16 425 

Övriga fordringar 44 376 7 788 16 052 388 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (20) 93 647 97 345 23 041 25 379 

Summa kortfristiga fordringar 254 108 227 675 118 605 87 736 

Kassa, bank  318 243 365 422 314 092 365 120 

Summa omsättningstillgångar 584 755 600 724 436 307 455 930 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 159 014 2 232 342 1 430 010 1 438 115 
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TILLGÅNGAR (TKR)   KONCERNEN   MODERBOLAGET

 not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar (14)

Dataprogram  30 226 34 596 30 226 34 596 

Summa immateriella anläggningstillgångar 30 226 34 596 30 226 34 596 

Materiella anläggningstillgångar (14) 

Byggnader och mark 490 342 467 489 394 366 368 519 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 782 557 861 783 332 090 378 223 

Inventarier, verktyg och installationer 127 302 133 091 100 184 107 830 

Pågående nyanläggningar 100 217 85 660 93 010 74 689 

Summa materiella anläggningstillgångar 1 500 418 1 548 024 919 650 929 261 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag (15) – – 170 170 

Fordringar hos koncernföretag (16) – – 12 298 18 158 

Andelar i intresseföretag (17) 43 615 40 980 – –

Fordringar hos intresseföretag (18) – 5 000 – –

Uppskjuten skattefordran (24) – 3 018 31 359 –

Summa finansiella anläggningstillgångar 43 615 48 998 43 827 18 328 

Summa anläggningstillgångar 1 574 259 1 631 618 993 703 982 185 

Omsättningstillgångar 

Varulager (19) 

Råvaror och förnödenheter 12 404 7 627 3 610 3 074 

Summa varulager 12 404 7 627 3 610 3 074

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 113 715 102 487 52 366 45 330 

Fordringar koncernföretag – – 27 103 –    

Fordringar intresseföretag 2 370 3 630 43 214 

Aktuella skattefordringar – 16 425  –    16 425 

Övriga fordringar 44 376 7 788 16 052 388 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (20) 93 647 97 345 23 041 25 379 

Summa kortfristiga fordringar 254 108 227 675 118 605 87 736 

Kassa, bank  318 243 365 422 314 092 365 120 

Summa omsättningstillgångar 584 755 600 724 436 307 455 930 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 159 014 2 232 342 1 430 010 1 438 115 

EGET KAPITAL OCH SKULDER (TKR)   KONCERNEN   MODERBOLAGET

not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital (21) 

Aktiekapital 33 000 33 000 

Annat eget kapital 747 765 697 629 

Årets resultat 31 448 55 136 

Summa eget kapital 812 213 785 765 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 33 000 33 000 

Reservfond  5 412 5 412 

Summa bundet eget kapital 38 412 38 412 

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 191 068 155 792 

Årets resulat 41 729 40 276 

Summa fritt eget kapital 232 797 196 068 

Summa eget kapital 271 209 234 480 

Obeskattade reserver (22) 363 545 381 570 

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner (23) 97 613 97 850 91 626 91 829

Uppskjutna skatteskulder (24) 67 102 103 840 – 623

Övriga avsättningar (25) 267 820 279 646 267 820 279 646

Summa avsättningar 432 535 481 336 359 446 372 098 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut (26) 641 271 722 755 270 000 310 000 

Summa långfristiga skulder 641 271 722 755 270 000 310 000 

Kortfristiga skulder 

 Skulder till kreditinstitut (26) 81 484 80 962 40 000 40 000 

 Leverantörsskulder 104 963 51 520 66 928 30 162 

 Skulder till koncernföretag – – 7 276 24 648 

 Skulder till intresseföretag – 263 – 263 

 Aktuella skatteskulder 13 890 36 932 13 890 –

 Övriga skulder 9 044 13 582 3 341 5 534 

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (27) 63 614 59 227 34 376 39 360 

 Summa kortfristiga skulder 272 995 242 486 165 810 139 967 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 159 014 2 232 342 1 430 010 1 438 115 
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KONCERNEN (TKR)

AKTIEKAPITAL     ANNAT EGET 
KAPITAL  

INKL. ÅRETS  
RESULTAT

SUMMA EGET 
KAPITAL

 
Koncernen

Belopp vid årets ingång 2017-01-01, 

enligt fastställd balansräkning 33 000 661 352 694 352

Rättelse av fel 36 277 36 277

Belopp vid årets ingång 2017-01-01, 

enligt justerad balansräkning 33 000 697 629 730 629

Årets resultat 55 136 55 136

Belopp vid årets utgång 2017-12-31 33 000 752 765 785 765

Utdelning  -5 000 -5 000

Årets resultat 31 448 31 448

Belopp vid årets utgång 2018-12-31 33 000 779 213 812 213

MODERBOLAGET (TKR)

AKTIEKAPITAL RESERVFOND BALANSERAD 
VINST  

INKL. ÅRETS  
RESULTAT

SUMMA EGET 
KAPITAL

 
Moderbolaget

Belopp vid årets ingång 2017-01-01, 

enligt fastställd balansräkning 33 000 5 412 183 789 222 201

Rättelse av fel -27 997 -27 997

Belopp vid årets ingång 2017-01-01, 

enligt justerad balansräkning 33 000 5 412 155 792 194 204

Årets resultat 40 276 40 276

Belopp vid årets utgång 2017-12-31, 33 000 5 412 196 068 234 480 

Utdelning  -5 000 -5 000

Årets resultat 41 729 41 729

Belopp vid årets utgång 2018-12-31 33 000 5 412 232 797 271 209 
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KONCERNEN (TKR)

AKTIEKAPITAL     ANNAT EGET 
KAPITAL  

INKL. ÅRETS  
RESULTAT

SUMMA EGET 
KAPITAL

 
Koncernen

Belopp vid årets ingång 2017-01-01, 

enligt fastställd balansräkning 33 000 661 352 694 352

Rättelse av fel 36 277 36 277

Belopp vid årets ingång 2017-01-01, 

enligt justerad balansräkning 33 000 697 629 730 629

Årets resultat 55 136 55 136

Belopp vid årets utgång 2017-12-31 33 000 752 765 785 765

Utdelning  -5 000 -5 000

Årets resultat 31 448 31 448

Belopp vid årets utgång 2018-12-31 33 000 779 213 812 213

MODERBOLAGET (TKR)

AKTIEKAPITAL RESERVFOND BALANSERAD 
VINST  

INKL. ÅRETS  
RESULTAT

SUMMA EGET 
KAPITAL

 
Moderbolaget

Belopp vid årets ingång 2017-01-01, 

enligt fastställd balansräkning 33 000 5 412 183 789 222 201

Rättelse av fel -27 997 -27 997

Belopp vid årets ingång 2017-01-01, 

enligt justerad balansräkning 33 000 5 412 155 792 194 204

Årets resultat 40 276 40 276

Belopp vid årets utgång 2017-12-31, 33 000 5 412 196 068 234 480 

Utdelning  -5 000 -5 000

Årets resultat 41 729 41 729

Belopp vid årets utgång 2018-12-31 33 000 5 412 232 797 271 209 

 (TKR)     KONCERNEN     MODERBOLAGET

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 64 641 90 247 -64 206 -28 049 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 

 - Avskrivningar 179 133 163 778 121 225 108 263 

 - Avsättningar -12 064 2 878 -12 029 3 131 

 - Resultat avyttring materiella anläggningstillgångar -1 453 – -318 –

 - Resultatandelar i intresseföretag -2 635 3 875 – –

 Erhållen ränta  3 189 4 237 680 4 651 

 Erlagd ränta -28 547 -23 482 -28 251 -23 365 

 Betald skatt -62 715 -28 891 -16 185 -19 972 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 139 549 212 642 916 44 659 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Förändring av varulager -4 777 1 728 -536 952 

Förändring av fordringar -28 316 40 944 -64 666 27 886 

Förändring av kortfristiga skulder 53 033 -29 762 29 325 -6 910 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 159 489 225 552 -34 961 66 587 

Investeringsverksamheten

 Investering i materiella anläggningstillgångar -127 157 -75 832 -107 244 -50 760 

 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 451 – 318 –

 Återbetalning lån 5 000 – 5 860 5 675 

 Koncernbidrag – – 130 000 88 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -120 706 -75 832 28 934 42 915 

Finansieringsverksamheten

Förändring av finansiella skulder -80 962 -70 448 -40 000 -30 000 

Lämnad utdelning -5 000 – -5 000 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -85 962 -70 448 -45 000 -30 000 

Årets kassaflöde -47 179 79 272 -51 027 79 502 

Likvida medel från årets början 365 422 286 149 365 120 285 618 

Likvida medel vid årets slut 318 243 365 422 314 092 365 120 
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Tilläggsupplysningar

Belopp i tusen kronor (tkr) där annat ej anges. 
Belopp inom parentes anger föregående års värde.

ALLMÄNT
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av  
finansiella rapporter. Förändring har skett till att i moder-
bolaget redovisa behållning på dotterbolags underkonton i 
koncernkonto som bankmedel och koncernmellanhavande.

RÄTTELSE AV FEL
Under året har konstaterats att koncernen/moderbolagets 
redovisade förutbetalda avfallsskatt är fel. Justering har 
skett såsom ”rättelse av fel”. Då felet uppkommit före 2017 
har rättelse skett i ingående eget kapital per 2017-01-01. 
Justering har skett med beloppen +36,3 Mkr för koncernen 
och -28,0 Mkr för moderbolaget, vilket motsvarar konsta-
terat fel reducerat för skatteeffekt.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de 
dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt 
innehar mer än 50 % av rösterna eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är 
upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget 
kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunk-
ten elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår 
härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital 
som tillkommit efter förvärvet. Internvinster inom kon-
cernen elimineras i sin helhet.   
 
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas 
upp i eget kapital och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt 
hänförliga till årets bokslutsdispositioner ingår i årets  
resultat. Den uppskjutna skatteskulden har redovisats 
som avsättning medan resterande del tillförts koncernens 
eget kapital.

INTRESSEFÖRETAG
Intresseföretag är de företag där koncernen har ett bety-
dande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel 
gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 % och 
50 % av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas 
enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis 

NOT 1 Redovisningspriciper och värderingsprinciper

till anskaffningsvärde. Koncernens redovisade värde 
på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill som 
identifieras vid förvärvet, netto efter avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Koncernens andel av resultat 
som uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet redo-
visas i resultaträkningen. Ackumulerade förändringar 
efter förvärvet redovisas i koncernen som ändring av 
innehavets redovisade värde.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta 
metoden varvid justering skett för transaktioner som 
inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel 
klassificeras, förutom kassa och banktillgodohavanden, 
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas 
till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk-
värdefluktuation.

VÄRDERINGSPRINCIPER M.M.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som er-
hållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna 
kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan be-
räknas på ett tillförlitligt sätt.

AVFALLSSKATT
Avfallsskatt deklareras och erlägges avseende avfall som 
transporteras in på Sysavs område. Vidare deklareras och 
erhålles avfallsskatt avseende avfall som lämnar Sysavs 
område. Dessa transaktioner balanseras och redovisas 
som förutbetald avfallsskatt. Kostnadsförd avfallsskatt 
avser avfall som går till slutlig deponi.   

EGENUTVECKLADE IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen 
som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier 
är uppfyllda:
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• det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa 
tillgången   

• avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda 
tillgången   

• det är troligt att tillgången kommer att generera in täkter 
eller leda till kostnadsbesparingar  

• utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt. 
 

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell 
tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs 
för att tillgången ska kunna användas på det sätt som fö-
retagsledningen avsett. 

MATERIELLA OCH IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är 
redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för 
planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning 
av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider används för 
planenlig avskrivning:

Antal år
Balanserade utvecklingsutgifter 10
Byggnader 
Avfallskraftvärmeverk 20-100
Förvaltningsfastighet 20-100
Markanläggningar
Markanläggningar 20
Markinventarier 20-100
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Maskindelar avfallskraftvärmeverk 15
Transportmedel 7
Övriga maskiner och andra tekniska  
anläggningar 10
Inventarier, verktyg och installationer
Maskininventarier 10
Övriga inventarier, verktyg och installationer 5
Datorer 3

Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och 
skattemässigt gjorda avskrivningar för maskiner och 
inventarier redovisas i moderbolaget som ackumulerade 
överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.  

LEASING
Leasingavtal klassificeras i moderbolaget som operatio-
nell leasing, vilket innebär att leasingavgiften fördelas lin-
järt över leasingperioden. I koncernen redovisas finansiell  
leasing genom att den leasade tillgången redovisas initialt 
i balansräkningen med en motsvarande skuld för fram-
tida leasingavgifter. Tillgången skrivs av på samma sätt 
som för motsvarande tillgångar som ägs av koncernen. 
Betalda lea singavgifter redovisas som amortering och 
räntebetalning.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt an-
skaffningsvärdemetoden. Finansiella tillgångar i form 
av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, vilket 
inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värde-
pappersinnehav samt ägarintressen i övriga företag där 
verkligt värde är lägre än de redovisade värdet skrivs ned 
till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas 
vara bestående. Långfristiga fordringar och långfristiga 
skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket 
motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade 
med den effektivränta som beräknas vid anskaffnings-
tillfället. Kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade inom 
12 månader, redovisas till nominellt belopp.

Säkringsredovisning
Målet är att försöka neutralisera valutaeffekterna vid 
transaktioner i olika valutor uppnås med hjälp av valuta-
terminer. I de fall villkoren för säkringsredovisning  
är uppfyllda värderas fordran och skulden till termins-
kurs. Terminspremien periodiseras över säkringsinstru-
mentets löptid.

LÅNEUTGIFTER
Låneutgifter belastar resultatet för det år till vilket de 
hänför sig.    

INKOMSTSKATTER
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, 
förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i 

59  SYSAV 2018 | TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

82



eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning 
av den skattesats som har beslutats eller aviserats per  
balansdagen vilken för närvarande är 21,4 %.

NEDSKRIVNINGAR
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en 
tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Över-
stiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet 
skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet 
definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjande
värdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de 
upp skattade framtida betalningar som tillgången gene-
rerar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen.
   
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses 
ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse 
och det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas 
för att  fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det 
går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som 
ska utbetalas.

FORDRINGAR OCH SKULDER  
I UTLÄNDSK VALUTA
Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta har 
upptagits till balansdagens kurs.

VARULAGER
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande 
av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-principen 
tillämpats.

ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA – PENSIONER
Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad 
anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmåns-
bestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer be-
talar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk 
enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare 
förpliktelser. Avgiften redovisas som kostnad i takt med 
att pensionen tjänas in. I förmånsbestämda planer beräknas 
skulden och avgiften med hänsyn till bland annat be-
dömda framtida löneökningar och inflation. Auktuariella 
vinster och förluster redovisas i resultaträkningen när  
de uppkommer.

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden 
om framtiden. Dessa uppskattningar kommer inte alltid 
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och 
antaganden som kan komma leda till risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 
är främst värdering av framtida kostnader för att sluttäcka 
nuvarande deponi samt efterbehandlingskostnader för 
samtliga tre deponier.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Avkastning på eget kapital efter skatt

Resultat efter finansiella poster med avdrag för skatt  
på årets resultat dividerat med genomsnittligt justerat 
eget kapital. 
  
Avkastning på sysselsatt kapital  
Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekost-
nader dividerat med genomsnittlig balansomslutning 
med avdrag för genomsnittligt icke räntebärande skulder.

Balanslikviditet    
Omsättningstillgångar och outnyttjad del av krediter i 
förhållande till kortfristiga skulder.

Justerat eget kapital

I moderbolaget definieras justerat eget kapital, som eget 
kapital med tillägg av obeskattade reserver korrigerade för 
uppskjuten skatt. I koncernens balansräkning elimineras 
bolagens obeskattade reserver varefter en fördelning sker 
på eget kapital och uppskjuten skatt.

Soliditet    
Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen.
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NOT 2 Nettoomsättningens fördelning KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018 2017 2018 2017

 Avfallshantering, avgifter 436 059 415 482 195 934 198 871

 Insamlings- och transportintäkter 39 421 30 013 39 421 30 013

 Energileveranser 362 476 355 318 142 829 147 051

 Försäljning av material 67 358 66 563 39 426 38 143

 Övriga försäljningsintäkter 51 064 47 735 97 472 98 056

 Summa 956 378 915 111 515 082 512 134

NOT 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Av moderbolagets försäljning avser 15 % (15) försäljning till andra koncernföretag.
Av moderbolagets inköp avser 7 % (7) inköp från andra koncernföretag. 

NOT 4 Leasingavgifter

Operationell leasing inkl hyra för lokal.

KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018 2017 2018 2017

Årets leasingavgifter:

Lokalhyra – – 10 490 9 143 

Inventarier linje 4 – – 37 354 40 490 

Övriga leasingavgifter 1 169 1 083 842 786 

Summa 1 169 1 083 48 686 50 419 

Återstående leasingavgifter förfaller till betalning:

KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018 2017 2018 2017

Inom 1 år 1 169 1 083 51 046 49 419 

Inom 2 till 5 år 1 169 1 083 198 009 191 016 

Senare än 5 år – – 16 637 66 021 

Summa 2 338 2 166 265 692 306 456 

NOT 5 Arvode och kostnadsersättning revisorer KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018 2017 2018 2017

Malmö stad 

Revisionsuppdrag 29 47 29 47 

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Revisionsuppdrag 363 597 250 447 

Övriga uppdrag 420 224 420 224 

Summa 812 868 699 718 
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NOT 6 Medelantalet anställda KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018 2017 2018 2017

Antal anställda 333 330 214 212 

Varav kvinnor 33% 32% 35% 34%

Varav män 67% 68% 65% 66%

Könsfördelning:

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagets styrelse:

Kvinnor 3 4 3 4 

Män 10 9 10 9 

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagsledningen:

Kvinnor 3 3 3 3 

Män 6 6 6 6 

NOT 7 Löner, andra ersättningar, sociala kostnader

KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018 2017 2018 2017

Löner och ersättningar:

Till VD och styrelser 3 829 3 059 2 873 2 121

Till övriga anställda 142 047 133 336 87 128 81 282

Sociala kostnader 71 707 59 491 46 336 36 420

Summa löner, ersättningar och sociala kostnader 217 583 195 886 136 337 119 823

Moderbolagets pensionskostnader uppgår till 14 514 tkr (7 587) och ingår i posten sociala kostnader ovan. 
Av dessa avser 1 172 tkr (595) bolagets nuvarande VD. 
Bolagets utestående pensionsförpliktelser till tidigare VD uppgår till 11 210 tkr (11 253).

Koncernens pensionskostnader uppgår till 20 828 tkr (12 401) och ingår i posten sociala kostnader ovan. 
Av dessa avser 1 616 tkr (834) bolagens VD. 
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till tidigare VD och dotterbolags VD uppgår till 17 031 tkr (17 107).

NOT 8 Avtal om avgångsvederlag

För VD i moderbolaget samt dotterbolaget Sysav Industri AB gäller en uppsägningstid på 6 månader.  Vid uppsägning från  
bolagets sida har VD, utöver uppsägningslön för 6 månader, rätt till avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner.  
För dotterbolaget Sysav Utveckling AB kan VD:s avgångsvederlag, inkl. uppsägningslön, motsvara högst 18 månadslöner.
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NOT 9 Planenliga avskrivningar KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018 2017 2018 2017

Planenliga avskrivningar av:

Immateriella anl tillgångar 4 370 4 370 4 370 4 370 

Byggnader 14 044 14 008 11 070 11 071 

Markanläggningar 11 632 11 684 11 611 11 665 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 121 645 107 776 73 414 61 298 

Inventarier, verktyg och installationer 27 442 25 940 20 760 19 859 

Summa 179 133 163 778 121 225 108 263 

NOT 10 Resultatandelar i intresseföretag KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018 2017 2018 2017

ÅGAB Syd AB 1 560 -2 297 – – 

KS Recycling AB -2 997 -2 348 – – 

Carl F AB 4 072 770 – – 

Summa 2 635 -3 875 – – 

NOT 11 Finansiella poster KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018 2017 2018 2017

Ränteintäkter

Ränteintäkter från dotterbolag – – 680 858 

Ränteintäkter från intressebolag – 131 – –

Övriga ränteintäkter 3 189 4 106 – 3 793 

Summa 3 189 4 237 680 4 651 

Räntekostnader

Räntekostnader pensionsskuld 642 562 642 562 

Övriga räntekostnader 27 905 22 920 27 609 22 803 

Summa 28 547 23 482 28 251 23 365 
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NOT 12 Bokslutsdispositioner KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018 2017 2018 2017

Skillnader mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar  
enligt plan  –  – 18 025 12 337 

Erhållna koncernbidrag – – 130 000 88 000 

Summa – – 148 025 100 337 

NOT 13 Skatt på årets resultat KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018 2017 2018 2017

Aktuell skatt -41 558 -18 766 -46 501 -12 675

Uppskjuten skatt 33 722 2 900 31 982 -623

Summa -7 836 -15 866 -14 519 -13 298

Redovisad skatt

Redovisat resultat före skatt 39 284 71 002 56 248 53 574

Skatt enl. gällande skattesats, 22 % -8 642 -15 620 -12 375 -11 786

Avstämning av redovisad skatt

 Ej avdagsgilla kostnader  -1 097 -1 711 -706 -568 

 Ej skattepliktiga intäkter 580 70 – 2 

 Effekt från tidigare år -778 291 -774 –

 Tidigare ej värderade temporära skillnader 463 1 104 211 -946 

 Ändrad framtida skattesats 1 638 – -875 –

 Summa -7 836 -15 866 -14 519 -13 298 

NOT 14 Immateriella- och materiella anläggningstillgångar KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Dataprogram

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 43 700 43 700 43 700 43 700 

Summa 43 700 43 700 43 700 43 700 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -9 104 -4 734 -9 104 -4 734 

Årets avskrivning enligt plan -4 370 -4 370 -4 370 -4 370 

Summa -13 474 -9 104 -13 474 -9 104 

Redovisat värde vid årets slut 30 226 34 596 30 226 34 596 
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NOT 14 Forts. KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 491 660 491 660 347 716 347 716 

Omfört från maskiner och andra tekniska anläggningar 242 638 – 242 638 –

Summa 734 298 491 660 590 354 347 716 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -230 092 -216 084 -141 158 -130 087 

Omfört från maskiner och andra tekniska anläggningar -194 110 – -194 110 –

Årets avskrivning enligt plan -14 044 -14 008 -11 070 -11 071 

Summa -438 246 -230 092 -346 338 -141 158 

Redovisat värde vid årets slut 296 052 261 568 244 016 206 558 

KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Markanläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 248 073 227 870 241 471 221 270 

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar – 20 203 – 20 201 

Summa 248 073 248 073 241 471 241 471 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -112 476 -100 792 -106 111 -94 446 

Årets avskrivning enligt plan -11 632 -11 684 -11 611 -11 665 

Summa -124 108 -112 476 -117 722 -106 111 

Redovisat värde vid årets slut 123 965 135 597 123 749 135 360 

KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Mark

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 70 324 70 324 26 601 26 601 

Redovisat värde vid årets slut 70 324 70 324 26 601 26 601 

Summa byggnader och mark 490 342 467 490 394 366 368 519 
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NOT 14 Forts. KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 2 357 779 2 318 330 1 178 692 1 156 561 

Omföring mellan investeringsgrupperna -242 638 – -242 638 –

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 90 947 39 449 75 809 22 131 

Avyttring och utrangering -1 933 – -1 933 –

Summa 2 204 155 2 357 779 1 009 930 1 178 692 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -1 495 996 -1 388 220 -800 469 -739 171 

Omföring mellan investeringsgrupperna 194 110 – 194 110 –

Avyttring och utrangering 1 933 – 1 933 –

Årets avskrivning enligt plan -121 645 -107 776 -73 414 -61 298 

Summa -1 421 598 -1 495 996 -677 840 -800 469 

Redovisat värde vid årets slut 782 557 861 783 332 090 378 223 

I ovanstående ingår: 

Maskiner finansierade via leasing 400 000 440 000 – –

KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 539 120 490 243 444 619 399 172 

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 21 654 48 877 13 114 45 447 

Summa 560 774 539 120 457 733 444 619 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -406 029 -380 091 -336 789 -316 930 

Årets avskrivning enligt plan -27 443 -25 938 -20 760 -19 859 

Summa -433 472 -406 029 -357 549 -336 789 

Redovisat värde vid årets slut 127 302 133 091 100 184 107 830 

KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Pågående nyanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 85 660 118 359 74 689 111 709 

Årets investeringar 127 159 77 459 107 245 50 760 

Omfört till maskiner, inventarier, verktyg och installationer -112 602 -110 158 -88 924 -87 780 

Redovisat värde vid årets slut 100 217 85 660 93 010 74 689 
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NOT 15 Andelar i koncernföretag 

KAPITAL- OCH RÖST-
RÄTTSANDELAR (%)

ANTAL  
ANDELAR

BOKFÖRT  
VÄRDE 

2018-12-31

Sysav Industri AB 100 1 000 120 

Sysav Utveckling AB 100 1 000 50 

Utgående balans 170 

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 170 170 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 170 170 

Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte: 

Organisationsnummer Säte

Sysav Industri AB 556474-8803 Malmö 

Sysav Utveckling AB 556289-5978 Malmö 

NOT 16 Fordringar hos koncernföretag KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde – – 18 158 23 833

Amortering – – -5 860 -5 675

Redovisat värde – – 12 298 18 158

NOT 17 Andelar i intresseföretag

KAPITAL- OCH  
RÖSTRÄTTSANDELAR (%)

ANTAL  
ANDELAR

BOKFÖRT  
VÄRDE I  

KONCERNEN
2018-12-31

 ÅGAB Syd AB 40 2 000 9 100 

 KS Recycling AB 50 35 000 2 740 

 Carl F AB 25 2 500 31 775 

Utgående balans 43 615 

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 40 980 39 853 

Tillskott – 5 000 

Årets resultatandel 2 635 -3 875 

Redovisat värde 43 615 40 980 
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NOT 18 Fordringar hos intresseföretag KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 5 000 10 000 – –

Amortering -5 000 -5 000 – –

Redovisat värde – 5 000 – –

NOT 19 Varulager

Varulagret består av återvinningsmaterial, reservdelar samt produktemballage vid bolagens anläggningar. 

NOT 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetald avfallsskatt 68 562 79 843 9 425 14 553

Övriga förutbetalda kostnader 7 995 5 375 5 029 3 441

Upplupna intäkter 17 090 12 127 8 587 7 385

Utgående balans 93 647 97 345 23 041 25 379

NOT 21 Eget kapital

Antalet aktier uppgår till 33 000 och kvotvärdet är 1 000 kr per aktie.
I annat eget kapital i koncernen ingår kapitalandelsfond med 21 567 tkr (18 932).

NOT 22 Obeskattade reserver MODERBOLAGET

 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade avskrivningar utöver plan:

Maskiner och inventarier 363 545 381 570 

Utgående balans 363 545 381 570 

Obeskattade reserver uppdelas i koncernen i uppskjuten skatteskuld respektive eget kapital.

NOT 23 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans 97 850 101 656 91 829 95 382 

Ökning av skulden, ränta 679 595 642 562 

Ökning/minskning av skulden, personalkostnad -916 -4 401 -845 -4 115 

Utgående balans 97 613 97 850 91 626 91 829 
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NOT 24 Uppskjuten skattefordran/uppskjuten skatteskuld KONCERNEN MODERBOLAGET

Uppskjuten skattefordran (+) / Uppskjuten skatteskuld (-) 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans -100 822 -103 724 -623 –

Förändring via resultaträkningen 33 720 2 902 31 982 -623

Utgående balans -67 102 -100 822 31 359 -623

UPPSKJUTEN  
SKATTEFORDRAN

UPPSKJUTEN  
SKATTESKULD

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Obeskattade reserver – – -90 212 -91 265 

Fastighet – – -4 360 -13 169 

Maskiner och inventarier – 3 018 26 396 –

Kundfordringar – – 354 –

Upplupna kostnader – – 720 594 

Redovisat värde – 3 018 -67 102 -103 840 

UPPSKJUTEN  
SKATTEFORDRAN

UPPSKJUTEN  
SKATTESKULD

Moderbolaget 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Fastighet 6 922 – – -1 217

Maskiner och inventarier 23 667 – – –

Kundfordringar 50 – – –

Upplupna kostnader 720 – – 594

Redovisat värde 31 359 – – -623

NOT 25 Övriga avsättningar KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans 279 646 272 962 279 646 272 962 

Avsättning för hantering av lakvatten och topptäckning  
av avslutade deponier -11 693 6 376 -11 693 6 376 

Avsättning för återställning av upplag -133 308 -133 308 

Utgående balans 267 820 279 646 267 820 279 646 

Avsättning har gjorts för att täcka framtida kostnader för hantering av lakvatten och topptäckning av avslutade deponier  
och för återställning av avfallsupplag vid avslutad deponering. Avsättningarna är anpassade till och beräknade utifrån det  
nya EG-direktivet 1999/31 om ”Deponering av avfall”. Direktivet innebär att avsättningarna grundar sig på en 20-årig  
tidshorisont efter avslutad sluttäckning.

69  SYSAV 2018 | TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

92



NOT 26 Långfristiga skulder KONCERNEN MODERBOLAGET

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Förfallotidpunkt:

Inom ett år från balansdagen 81 484 80 962 40 000 40 000 

Mellan två till fem år från balansdagen 360 000 360 000 160 000 160 000 

Senare än fem år från balansdagen 281 271 362 755 110 000 150 000 

Utgående balans 722 755 803 717 310 000 350 000 

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 5,7 år (2,1) och den genomsnittliga  
effektiva räntan uppgår till 1,39 % (2,79). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 6,1 år (7,2).    
För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswappar.  
Vid årsskiftet bestod instrumenten av fyra avtal om sammanlagt 600 MSEK.    

NOT 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Semesterlöneskuld 14 524 13 555 8 732 8 157 

Sociala kostnader 10 557 6 797 6 451 5 257 

Upplupen ränta 171 10 673 171 10 673 

Hantering farligt avfall 4 682 1 040 – –

Övriga upplupna kostnader 33 680 27 162 19 022 15 273 

Utgående balans 63 614 59 227 34 376 39 360 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

NOT 28 Ställda säkerheter KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Äganderättsförbehåll i finansiellt leasad maskin 400 000 440 000 – –

Summa 400 000 440 000 – –

NOT 29 Eventualförpliktelser KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Borgensåtaganden till förmån för koncernföretag – – 1 896 1 896

Summa – – 1 896 1 896

NOT 30 Derivat KONCERNEN MODERBOLAGET

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ränteswappar ff 2022-2025 Nominellt belopp 600 000 600 000 600 000 600 000

Marknads värde -18 483 -49 277 -18 483 -49 277

Valutatermin EUR köp ff 2019-2020 Nominellt belopp EUR 5 678 – 5 678 –

Marknads värde SEK -419 – -419 –

Valutatermin GBP sälj ff 2019-2021 Nominellt belopp GBP 795 – 795 –

Marknads värde SEK 139 – 139 –
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NOT 31 Förslag till vinstdisposition

Moderbolagets vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande är följande:

Balanserat resultat  191 068 193 kr 

Årets resultat  41 728 691 kr 

Summa  232 796 884 kr 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Utdelning  3 145 000 kr 

I ny räkning överförs  229 651 884 kr 

 232 796 884 kr 
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag Org. nr 556187-0410

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för SYSAV, Sydskånes avfalls-
aktiebolag för år 2018, som ingår på sidorna 46-72 i detta 
dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseen-
den rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2018 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören-
lig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i av-
snittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande 
till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina ut-
talanden.

Annan information än årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och koncernredovisningen och åter-
finns på sidorna före 46 och efter 76. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för denna 
andra information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och kon-
cernredovisningen omfattar inte denna information och 
jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa 

den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informa-
tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avse-
ende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag 
skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera 
i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direk-
tören ansvarar även för den interna kontroll som de bedö-
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncer-
nens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs en-
ligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosät-
tande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för min revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Jag drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osä-
kerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och 
en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger 
en rättvisande bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revi-
sionsbevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen 
för att göra ett uttalande avseende koncernredovis-
ningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Jag är ensamt ansva-
rig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakt-
tagelser under revisionen, däribland de eventuella bety-
dande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för SYSAV, 
Sydskånes avfallsaktiebolag för år 2018 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören an-
svarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till mo-
derbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för mina ut-
talanden.
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av moderbola-
gets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-
fattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medels- förvaltningen och bolagets ekonomiska angelä-
genheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande för-
valtningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 

någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgär-
der eller försummelser som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till disposi-
tioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 

professionellt skeptisk inställning under hela revisio-
nen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets 
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, be-
slutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett 
urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Helsingborg, 2019-03-15

Rose-Marie Östberg 
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport
Till årsstämman i Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav

Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten 
Till bolagsstämman i Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, org nr 557187-0410 

Vi har granskat Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV (org.
nr 556187-0410) och koncernens verksamhet under år 2018. 

Granskningen har avsett verksamhetens innehållsmässiga 
inriktning, omfattning samt den interna kontrollens kvali-
tet. Vi har tagit del av bolagets och koncernens ekonomiska 
rapportering. Granskningen har baserats på de beslut full-
mäktige och bolagsstämman fattat och har utförts enligt 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och 
god sed.

Uppdrag och ansvarsfördelning 
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrappor-
ten för år 2018 och för att den är upprättad i enlighet
med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning 
Min granskning har skett enligt FARs rekommendation 
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min granskning 

Sten Dahlvid
Lekmannarevisor

Rose-Marie Östberg 
Auktoriserad revisor

Malmö den 15 mars 2019

Helsingborg, 2019-03-15

Bertil Göransson
Lekmannarevisor

Bolagets direktupphandlingar har varit föremål för en sär-
skild granskning 2018. Granskningsresultatet har påvisat 
förbättringsmöjligheter som har redovisats till bolaget i 
enskild rapport.

Vi bedömer att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt 
och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att den interna 
kontrollen varit tillräcklig.

Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verk-
ställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.

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 revisionssed i Sverige har. 
Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig
grund för mitt uttalande.

Uttalande 
En hållbarhetsrapport har upprättats.
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Bolagsstyrning

Sysav är ett aktiebolag bildat i syfte att fullgöra ägarkom-
munernas skyldigheter (återvinning, avfallsbehandling 
och deponering) enligt ett gemensamt samarbetsavtal 
mellan ägarna. Sysav ägs av Burlöv, Kävlinge, Lomma, 
Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, 
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. 

Till grund för Sysavs verksamhet finns konsortialavtal, 
bolagsordning, ägardirektiv, gällande lagar, förordningar 
och direktiv samt bolagets vision, övergripande mål, 
kärnvärden och verksamhetspolicy. 

BOLAGETS UPPDRAG
Sysav ska vara det ledande återvinnings- och avfallsfö-
retaget i Sydsverige och medverka i utvecklingen mot en 
långsiktigt hållbar tillväxt genom att erbjuda kommuner, 
företag och andra verksamheter i regionen miljö- och kva-
litetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfalls- och 
återvinningsområdet. Målet ska vara att maximera åter-
vinningen av material och energi samt minimera depo-
neringen. Verksamheten ska drivas enligt affärsmässiga 
principer inom ramen för de regelverk som styr bolagets 
verksamhet. Sysav ska värna om kunderna och erbjuda 
tjänster och produkter med låga priser, god service och 
leveranssäkerhet samt bistå dem med kompetensutveck-
ling inom verksamhetsområdet. 

ÅRSSTÄMMAN
Sysavs högsta beslutande organ är årsstämman, som ut-
görs av representanter för ägarna. Årsstämman 
utser bolagets styrelse, som ansvarar för organisation och 
förvaltning av bolagets angelägenheter. 
Årsstämman hålls en gång om året, antingen i april eller 
maj månad.

BOLAGET OCH DESS SÄTE
Bolaget har sitt säte i Malmö kommun.

STYRELSE
Bolagets styrelse består av lägst nio och högst elva leda-
möter samt lägst nio och högst tolv suppleanter. Styrelsen 
väljs på ordinarie årsstämma för tiden fram till nästa or-
dinarie årsstämma.

      

SYSAVS KRETSLOPPSPLAN
Sysavs kretsloppsplan anger inriktningen för avfallshan-
teringen för både Sysav och ägarkommunerna under en 
femårsperiod och ligger till grund för planeringen av 
verksamheten.

VD OCH LEDNINGSGRUPP
Sysavs VD verkställer de beslut som årsstämma och sty-
relse fattar. VD fattar beslut om investeringar, personal, 
organisationens uppbyggnad, budget och annat som är 
av principiell art för Sysav enligt VD-uppdraget från 
styrelsen. 
Koncernledningsgruppen är ett organ för information, 
planering och strategiska överväganden inom Sysav, med 
VD som ordförande. 

VERKSAMHETSSYSTEM
Sysav inklusive dotterbolag har sedan hösten 2009 ett lät-
tillgängligt integrerat verksamhetsledningssystem och är 
miljöcertifierat enligt ISO 14001, kvalitetscertifierat enligt 
ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001. 
Sysav innehar därmed ett trippelcertifikat.

FÖRDELNING AV AKTIEKAPITAL INOM  
SYDSKÅNES AVFALLSAKTIEBOLAG, SYSAV 

Kommun
Andel 

%
Aktiekapital 

kronor
Antal 
aktier

Burlöv 3,50 1 154 000 1 154

Kävlinge 3,85 1 270 000 1 270

Lomma 3,50 1 154 000 1 154

Lund 15,38 5 076 000 5 076

Malmö 45,98 15 174 000 15 174

Staffanstorp 3,32 1 094 000 1 094

Svedala 3,85 1 270 000 1 270

Trelleborg 7,52 2 482 000 2 482

Vellinge 4,02 1 326 000 1 326

Ystad 2,84 936 000 936

Skurup 1,42 468 000 468

Sjöbo 1,42 468 000 468

Simrishamn 1,95 643 000 643

Tomelilla 1,47 485 000 485

Summa 100,00 33 000 000 33 000

77 GRI: 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-16, 102-18 | SYSAV 2018 | BOLAGSSTYRNING

100



Flerårsöversikt koncernen

(TKR OM INTE ANNAT ANGES) 2018 2017 2016 2015 2014
 
Ur resultaträkningen

Nettoomsättning 956 378 915 111 876 399 842 894 816 586

Resultat efter finansiella poster 39 284 71 002 134 515 44 072 28 339

Skatt på årets resultat -7 836 -15 866 -28 952 -9 634 -7 063

Årets resultat 31 448 55 136 105 563 34 438 21 276

Ur balansräkningen

Anläggningstillgångar 1 574 259 1 631 618 1 723 535 1 858 298 1 886 758

Omsättningstillgångar 584 755 600 724 509 717 311 983 315 983

Summa tillgångar 2 159 014 2 232 342 2 233 252 2 170 281 2 202 741

Eget kapital 812 213 785 765 694 349 588 786 554 347

Långfristiga skulder och avsättningar 1 073 806 1 204 091 1 285 623 1 399 240 1 428 133

Kortfristiga skulder 272 995 242 486 253 280 182 255 220 261

Summa eget kapital och skulder 2 159 014 2 232 342 2 233 252 2 170 281 2 202 741

Balanslikviditet 2,1 2,5 2,0 1,7 1,4

Soliditet 38 % 35 % 31 % 27 % 25 %

Ur kassaflödesanalysen

Kassaflöden från den löpande verksamheten 159 489 225 552 265 634 192 574 159 218

Kassaflöden från investeringsverksamheten -120 706 -75 832 -11 581 -130 667 -132 845

Kassaflöden från finansieringsverksamheten -85 962 -70 448 -110 320 -30 583 -43 826

Årets kassaflöde -47 179 79 272 143 733 31 324 -17 453

Personal

Löner och ersättningar 145 876 136 395 127 235 125 641 123 269

Sociala kostnader 71 707 59 491 78 395 52 943 48 300

Antal årstjänster 333 330 306 293 283

Taxa

Hushållsavfall, kr/ton 680 680 680 680 680

Industriavfall, kr/ton 0 - 2 000 0 - 2 000 0 - 2 000 0 - 2 000 0 - 2 000
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Resultat- och balansräkning i 
sammandrag för Sysav Industri AB

(TKR OM INTE ANNAT ANGES) 2018 2017 2016 2015 2014
 
Ur resultaträkningen

Nettoomsättning 956 378 915 111 876 399 842 894 816 586

Resultat efter finansiella poster 39 284 71 002 134 515 44 072 28 339

Skatt på årets resultat -7 836 -15 866 -28 952 -9 634 -7 063

Årets resultat 31 448 55 136 105 563 34 438 21 276

Ur balansräkningen

Anläggningstillgångar 1 574 259 1 631 618 1 723 535 1 858 298 1 886 758

Omsättningstillgångar 584 755 600 724 509 717 311 983 315 983

Summa tillgångar 2 159 014 2 232 342 2 233 252 2 170 281 2 202 741

Eget kapital 812 213 785 765 694 349 588 786 554 347

Långfristiga skulder och avsättningar 1 073 806 1 204 091 1 285 623 1 399 240 1 428 133

Kortfristiga skulder 272 995 242 486 253 280 182 255 220 261

Summa eget kapital och skulder 2 159 014 2 232 342 2 233 252 2 170 281 2 202 741

Balanslikviditet 2,1 2,5 2,0 1,7 1,4

Soliditet 38 % 35 % 31 % 27 % 25 %

Ur kassaflödesanalysen

Kassaflöden från den löpande verksamheten 159 489 225 552 265 634 192 574 159 218

Kassaflöden från investeringsverksamheten -120 706 -75 832 -11 581 -130 667 -132 845

Kassaflöden från finansieringsverksamheten -85 962 -70 448 -110 320 -30 583 -43 826

Årets kassaflöde -47 179 79 272 143 733 31 324 -17 453

Personal

Löner och ersättningar 145 876 136 395 127 235 125 641 123 269

Sociala kostnader 71 707 59 491 78 395 52 943 48 300

Antal årstjänster 333 330 306 293 283

Taxa

Hushållsavfall, kr/ton 680 680 680 680 680

Industriavfall, kr/ton 0 - 2 000 0 - 2 000 0 - 2 000 0 - 2 000 0 - 2 000

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR) 2018 2017

Omsättning 534 443 495 799 
Rörelsens kostnader -406 357 -374 132 
Rörelseresultat 128 086 121 667 

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intressebolag – -5 000 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar – 131 
Ränteintäkter 290 313 
Räntekostnader -938 -943 

Resultat efter finansiella poster 127 438 116 168 

Bokslutsdispositioner -153 615 -94 599 
Resultat före skatt -26 177 21 569 

Skatt på årets resultat 5 943 -3 707 

Årets resultat -20 234 17 862 

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR) 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 180 768 178 761 
Finansiella anläggningstillgångar 22 048 27 048 
Summa anläggningstillgångar 202 816 205 809 

Omsättningstillgångar
Varulager 8 794 4 553 
Kortfristiga fordringar 161 775 156 853 
Kassa, bank 4 151 302 
Summa omsättningstillgångar 174 720 161 708 

Summa tillgångar 377 536 367 517 

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 120 120 
Fritt eget kapital 199 194 219 428 
Summa eget kapital 199 314 219 548 

Obeskattade reserver 56 885 33 270 
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 10 978 11 953 
Summa avsättningar 10 978 11 953 

Långfristig skuld till koncernföretag 12 298 18 158 

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 37 316 20 894 
Skulder till koncernföretag 27 102 –
Skatteskuld – 36 917 
Övriga kortfristiga skulder 33 644 26 777 
Summa kortfristiga skulder 98 062 84 588 

Summa eget kapital och skulder 377 536 367 517 
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Resultat- och balansräkning i 
sammandrag för Sysav Utveckling AB

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR) 2018 2017
 
Nettoomsättning 6 208 6 424 

Rörelsens kostnader -6 145 -6 366 

Rörelseresultat 63 58 

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader -38 -33 

-38 -33 

Resultat efter finansiella poster 25 25 

Resultat före skatt 25 25 

Skatt på årets resultat -25 -25 

Årets resultat – –

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR) 2018-12-31 2017-12-31
 
Tillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 8 125 7 674

Summa omsättningstillgångar 8 125 7 674

Summa tillgångar 8 125 7 674

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 100 100

Fritt eget kapital – –

Summa eget kapital 100 100

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 5 987 6 021

Summa avsättningar 5 987 6 021

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 719 464

Övriga kortfristiga skulder 1 319 1 089

Summa kortfristiga skulder 2 038 1 553

Summa eget kapital och skulder 8 125 7 674
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR) 2018 2017
 
Nettoomsättning 6 208 6 424 

Rörelsens kostnader -6 145 -6 366 

Rörelseresultat 63 58 

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader -38 -33 

-38 -33 

Resultat efter finansiella poster 25 25 

Resultat före skatt 25 25 

Skatt på årets resultat -25 -25 

Årets resultat – –

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR) 2018-12-31 2017-12-31
 
Tillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 8 125 7 674

Summa omsättningstillgångar 8 125 7 674

Summa tillgångar 8 125 7 674

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 100 100

Fritt eget kapital – –

Summa eget kapital 100 100

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 5 987 6 021

Summa avsättningar 5 987 6 021

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 719 464

Övriga kortfristiga skulder 1 319 1 089

Summa kortfristiga skulder 2 038 1 553

Summa eget kapital och skulder 8 125 7 674

Styrelse – Ledamöter  1. My Gillberg, ordförande (MP) Malmö 2. Göran Holm, vice ordförande (M), Vellinge 3. Anders 

Berngarn (M) Lomma 4. Bo Carlqvist (S) Malmö 5. Mätta Ivarsson (MP) Lund 6. Katja Larsson (S) Burlöv 7. Stefan Malmberg (S) 

Ystad 8. Johnny Nilsson (S) Trelleborg 9. Karl-Erik Olsson (S) Simrishamn 10. Mats Svanberg (M) Malmö 11. Christer Wallin (M) 

Lund

4

7

10

5

8

11

6

9

1 2 3
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Suppleanter  1. Magnus Alm (S) Skurup 2. Pia Almström (M) Kävlinge 3. Håkan Andersson (SD) Malmö 4. Göran Gär tner 

(M) Trelleborg 5. Carin Larsson (S) Malmö 6. Lirije Latifi (S) Malmö 7. Lars Lundberg (KD) Sjöbo 8. Sverker Nordgren (M) 

Svedala 9. Leif Sandberg (C) Tomelilla 10. Linda Simonell Wirje (M) Malmö 11. Christian Sonesson (M) Staffanstorp  

12. Isa Yilmaz (S) Malmö

1
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7
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2

5

8

11 12

3

6

9
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Personalrepresentanter – Ordinarie 1. Martina Thorsell  2. Henrik Stridh Suppleanter  3. Christina Thörnberg   

4. Tomas Nilsson Ledningsgrupp  5. Peter Engström, VD  6. Håkan Bill, Ekonomi- och inköpschef  7. Gunilla Carlsson, 

Kommunikationschef  8. Carina Eklund, Avdelningschef  Verksamhetsutveckling  9. Karin Linderos, HR-chef  10. Jennie 

Kullberg, HR-chef  11. Håkan Lindsjö, Operativ chef  12. Mathias Lindsjö, Avdelningschef Kommunrelationer  13. Anders 

Persson VD, Sysav Utveckling AB 14. Magnus Thysell, Marknadschef 

6

9

13 14

7

4321

10 11

5

8
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GRI Index

84 GRI INDEX | SYSAV 2018 | GRI: 102-12, 102-54, 102-55

GRI-INDIKATOR SIDA

Organisationens namn 102-1 46

Produkter och tjänster 102-2 8-9, 13-21, 34, 46, 48, 77

Organisationens huvudkontor 102-3 77

Länder där organisationen verkar 102-4 8, 46, 77

Ägarstruktur och bolagsform 102-5 8, 46, 77

Marknadsnärvaro 102-6 8-9, 14, 17, 21, 46-47, 77

Organisationens storlek 102-7 3, 8, 14, 17, 19-20, 27, 34, 46-47, 49

Information om anställda 102-8 8, 27, 48-49, 62

Leverantörskedjan 102-9 8-9, 21, 46

Betydande förändringar under 2018 102-10 30, 47

Tillämpning av försiktighetsprincipen 102-11 14, 22

Externa initiativ som organisationen stödjer 102-12 5, 8, 12-13, 33-36, 38, 48, 84

Medlemskap i organisationer 102-13 33, 38, 48

VD:s ord 102-14 6-7

Organisationens värderingar, standarder och normer 102-16 8, 13-14, 22-23, 25-27, 30, 32-34, 77

Organisationens styrning 102-18 8, 77

Intressenter 102-40 5, 10-11

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal 102-41 27

Princip för identifiering och urval av intressenter 102-42 10

Intressentdialog 102-43 5, 10-11, 28, 32-33, 37, 48

Ämnena som diskuterades under intressentmöten 102-44 11, 37

Enheter som ingår i redovisningen 102-45 46

Process för att fastställa innehåll och avgränsningar 102-46 5

Väsentliga aspekter för organisationen 102-47 5

Förklaringar av korrigeringar från tidigare redovisningar 102-48 58

Väsentliga förändringar i redovisningen 102-49 5

Redovisningsperiod 102-50 4, 46

Datum för senaste rapporten 102-51 4

Redovisningscykel 102-52 4

Kontaktuppgifter 102-53 85

Uttalande om att redovisningen följer GRI Standards 102-54 5, 84

GRI-index 102-55 84

Bestyrkanderapport enligt kraven i Årsredovisningslagen 102-56 76

Väsentliga områden: avgränsning, styrning och utvärdering 103-1, 103-2, 103-3 8, 14-21

Skapat och fördelat ekonomiskt värde 201-1 3, 49

Materialanvändning 301-1 9

Energiförbrukning utanför organisationen 302-2 3, 9, 20, 46

Minskning av energiförbrukningen 302-4 23

Minskning av koldioxodutsläpp 305-5 24-25

Mängd avfall som bearbetades 306-2 3, 9, 17-21, 46

Negativ miljöpåverkan i leverantörskedjan 308-2 22

Personalomsättning 401-1 27, 29

Arbetsmiljörisker 403-2 14, 31

Personalträning inom hälsa och säkerhet 403-5 28, 31

Hälsa och säkerhet 403-8 27

Sjukfrånvaro 403-9 27, 49

Kompetensutveckling 404-2 28-29

Könsfördelning i organisationen inklusive ledningsnivå 405-1 27, 62

Medellöner 405-2 27

Samhällsengagemang 413-1 33, 37-38

GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) är idag den mest populära standarden för hållbarhetsrapportering som 93% av världens 
största 250 företag använder i rapporteringen av sitt hållbarhetsarbete*. Standarden baseras på hållbarhetens tre huvudaspekter: ekonomiska, 
miljömässiga och sociala. Sysavs års- och hållbarhetsredovisning 2018 följer GRI Standards nivå Core. GRI-indexet nedan innehåller sidhänvisningar 
till de indikatorer som är väsentliga för Sysav och som redovisningen tar upp.

*Källa: KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017
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Adresser

Sysav

Sysav – Sydskånes avfallsaktiebolag
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10
sysav.se
VD och koncernchef: Peter Engström 

Dotterbolag

Sysav Industri AB
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10 
sysav.se
VD: Peter Engström

Sysav Utveckling AB
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10 
sysav.se
VD: Anders Persson

Intresseföretag

ÅGAB Syd AB (40 %)
Besöksadress: 
Skabersjövägen 527-0, 
Skabersjö
Faktureringsadress: 
Stenyxegatan 7
213 76 Malmö 
Telefon 040-28 74 81
agabsyd.se
VD: Johan Nilsson

Carl F AB (25 %)
Agneslundsvägen 16
212 15 Malmö
Telefon 040-18 03 00
carlf.se
VD: Curt F Jönsson

Samarbete med 
Malmö stads serviceförvaltning*

Malmö Återbyggdepå
Spikgatan 3
211 24 Malmö
Telefon 040-93 29 46
malmoabd.se

* Genom ett samarbete mellan Sysav och Malmö stads serviceförvaltning erbjuds företag och privatpersoner möjlighet att lämna in begagnat bygg- och rivnings- 
material till försäljning på Malmö Återbyggdepå. Insamling av bygg- och rivningsmaterial sker även på Sysavs återvinningscentraler för försäljning på Återbyggdepån.
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Sydskånes avfallsaktiebolag Orgnr: 556187-0410

Årsstämma
Årsstämma 26 april 2019 på Börshuset, Malmö.

Design: Fanclub
Foto: Andreas Offesson, Fanclub, Unsplash
Tryck: Arkitektkopia, Malmö 2019

86 SYSAV 2018
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Sysav
Box 50344, SE-202 13 Malmö 
Tel: +46 (0)40-635 18 00
sysav.se - kundservice@sysav.se

linkedin.com/company/sysav

facebook.com/sysav/

@sysav

@sysav_se

www.youtube.com/user/thesysavgroup
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     Bilaga 2 

 Sysavs årsstämma

 2019-04-26 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till beslut om vinstutdelning avseende 

räkenskapsåret 2018 
 
Till årsstämmans förfogande står: 
 
 Balanserade vinstmedel 191 068 193 kr    
 Årets vinst 41 728 691 kr   
     
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 3 145 000 kronor vilket motsvarar 
95,30 kronor per aktie. Styrelsen föreslår att utdelningen kommer att betalas ut i 
omedelbar anslutning till årsstämman.  
 
 
Styrelsens yttrande 
Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet 
samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  
 
Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen för 
räkenskapsåret 2018. Styrelsen har i sitt förslag till utdelning beaktat de investeringar, de 
försäljningar och den avveckling som planeras. 
 
 
 
2019-03-08 
 
 
Styrelsen 
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-04-01 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:873-106

§ 49
Ombudsinstruktion för Kommuninvests årsstämma 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt ombud för Burlövs kommun vid föreningsstämman för Kommuninvest ek. för. att tillstyrka 
ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör för år 2018 samt att i övrigt tillstyrka sty-
relsens och valberedningens förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Föreligger kallelse till årsstämma i Kommuninvest ek. för. den 11 april 2019.

Förslaget till ägardirektiv innehåller mindre ändringar i förhållande till tidigare år. Föreningens kapitalupp-
byggnadsansvar har förtydligats och vissa redaktionella ändringar har gjorts.

Årsredovisningen vittnar om ett finansiellt resultat om 586,1 mnkr för Kommuninvest i Sverige AB år 
2018. Styrelsen bedömer att verksamheten utvecklats under det gångna året och att bolaget har goda 
förutsättningar att möta framtida utmaningar och behov.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25
Kallelse
___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-03-25

1/1

DIARIENUMMER

KS/2018:873-106

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Rickard Brinck 
Telefon: 040-625 63 50 
E-post: rickard.brinck@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Ombudsinstruktion Kommuninvest 2019

Sammanfattning
Föreligger kallelse till årsstämma i Kommuninvest ek. för. den 11 april 2019.

Förslaget till ägardirektiv innehåller mindre ändringar i förhållande till tidigare år. Föreningens 
kapitaluppbyggnadsansvar har förtydligats och vissa redaktionella ändringar har gjorts.

Årsredovisningen vittnar om ett finansiellt resultat om 586,1 mnkr för Kommuninvest i Sverige 
AB år 2018. Styrelsen bedömer att verksamheten utvecklats under det gångna året och att bola-
get har goda förutsättningar att möta framtida utmaningar och behov.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt ombud för Burlövs kommun vid föreningsstämman för Kommuninvest ek. för. att 
tillstyrka ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör för år 2018 samt att i 
övrigt tillstyrka styrelsens och valberedningens förslag till beslut.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kallelse
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Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-470 87 00 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Svenska kommuner och landsting i samverkan 

 
 
 
 

 
FÖRENINGSSTÄMMA 2019 
 
Kallelse 
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie 
föreningsstämma torsdagen den 11 april 2019 klockan 16.00 på Radission Blu 
Waterfront Hotell, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. 
 
Ärenden 

Nr Beskrivning Bilaga 

1 Stämman öppnas  - 
2 Val av ordförande vid stämman 1 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd  - 
4 Val av två justerare  1 
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad - 
6 Fastställande av dagordning - 
7  Information om Kommuninvests verksamhet, ekonomi och framtidsplaner - 
8 Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag 2 
9 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 

granskningsrapport för föreningen och koncernen 
 
3 

10 Beslut avseende föreningen och koncernen om fastställelse av resultat-
räkning och balansräkning 

 
3 

11 Beslut avseende föreningen och koncernen om dispositioner beträffande 
föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen  

 
 
3 

12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören 

3 

13 Fastställande av arvoden till styrelsen 4-5 
14 Fastställande av arvoden för valberedningen i föreningen 6 
15 Fastställande av arvoden till revisorerna 4 
16 Fastställande av arvoden till lekmannarevisorerna 4 
17 Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen 7 
18 Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningens företag 8 
19 Fastställande av arbetsordning för lekmannarevisorerna 9 
20 Val av styrelse och av styrelsens ordförande och vice ordförande 10,11 
21 Val av valberedning i föreningen och dess ordförande och vice ordförande 12 
22 Val av lekmannarevisor 13 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Medlemmarna 
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 

Nr Beskrivning Bilaga 

23 Val av representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB 
samt i övriga dotterbolag 

14 

24 Bolagsordning i Kommuninvest i Sverige AB 15 
25 Bolagsordning i Kommuninvest Fastighets AB 16 
26 Beslut om plats för nästa föreningsstämma 17 
27 Årlig insatsskyldighet - år 2019 18 
28 Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och 

beslutsordning 
19 

29 Förslag om bemyndigande att genomföra nyemissioner 20 
30 Stämman avslutas - 

 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Styrelsens ordförande  Verkställande direktör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution av kallelsen  
Kallelsen och bilagorna sänds i ett tryckt exemplar till alla medlemmars officiella postadress 
samt som en PDF-fil till medlemmarnas officiella e-postadress. Om vi fått uppgift om 
ombudets e-postadress, sänds en PDF-fil också till denna adress. Kallelsen och bilagorna 
finns även tillgängliga för nedladdning från www.Kommuninvest.se. 
 

 
 
 

130

http://www.kommuninvest.se/


Sida 1/1 
    
             Bilaga 1 

 

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

 
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Svenska kommuner och landsting i samverkan 
 

 

 

 
 
Val av ordförande och justerare vid stämman 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska föreningsstämman välja en ordförande vid stämman samt 
välja en eller två justerare. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar 
 
att Parisa Liljestrand, (M), Kommunstyrelsens ordförande Vallentuna 
väljs till ordförande vid årets stämma, samt  
 
att Ulrika Hammarström, (S), Pajala kommun och Börje Natanaelsson, (M), 
Söderköpings kommun väljs till justerare. 
 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
Valberedningen 
 

Anders Ceder (S) 
Region Örebro län 
Ordförande  

Arne Lernhag (M) 
Öckerö kommun 
Vice ordförande   

Kenneth Carlsson (L) 
Färgelanda kommun 

Ambjörn Hardenstedt (S) 
Svedala kommun  

 
Elisabet Lassen (S) 
Sollefteå kommun   

 
Martina Mossberg (M) 
Haninge kommun 

 
Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun  

 

 
 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Ägardirektiv år 2019 för Kommuninvest i Sverige AB 
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening ska föreningsstyrelsen varje år 
utarbeta förslag till ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB, att fastställas av 
stämman. I 2018 års ägardirektiv fick bolaget inget specifikt uppdrag.  
 
Förslaget i bilagda ägardirektiv innehåller några förändringar i förhållande till 
föregående år. För det första tydliggörs att föreningen har huvudansvaret för 
kapitaluppbyggnaden i koncernen och att lagstadgade krav på kapital kan uppnås. För 
det andra har skrivningarna om bolagets riksnivå förtydligats. Därutöver föreslås vissa 
redaktionella ändringar.  
 
Föreningsstyrelsen behandlade förslaget till nytt ägardirektiv 2019-03-06.  
 
De förändringar som föreslås är markerade med rött i texten. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen förslår att stämman beslutar 
 
att fastställa förslaget till ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB samt 
 
att uppdra till föreningens representant att vid den ordinarie årsstämman i 
Kommuninvest i Sverige AB besluta att det fastställda ägardirektivet ska tillämpas i 
bolaget. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Göran Färm   Ulf Bengtsson 
Ordförande   Styrelsens sekreterare 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB 
 
1. Inledning 
I detta ägardirektiv formuleras ramarna för den verksamhet som Kommuninvest 
ekonomisk förening – nedan kallad ”Föreningen” uppdragit åt styrelsen i sitt helägda 
dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB – nedan kallat ”Bolaget” att ansvara för.  
 
Föreningens styrelse ansvarar för att ett förslag till ägardirektiv utarbetas varje år. Som 
ett led i beredningen av direktivförslaget ges bolagets styrelse tillfälle att yttra sig över 
förslaget.  
 
Förslaget presenteras och diskuteras därefter vid de årliga medlemssamråden och 
föreläggs - efter föreningsstyrelsens slutbearbetning - föreningsstämman som fastställer 
det och uppdrar till föreningens representant vid den ordinarie årsstämman i Bolaget att 
besluta att det fastställda direktivet ska tillämpas i bolaget. 
 
Direktivet omfattar även den verksamhet som Bolaget bedriver inom ramen för företag 
som Bolaget kontrollerar. 
 
Utöver den reglering som ägardirektivet utgör, finns en rad lagar, förordningar m.m. 
som riksdagen eller olika myndigheter fastställt för finansiell verksamhet och som 
Bolaget har att verka inom. Direktivets riktlinjer avser att reglera vissa områden där 
samhället inte tillhandahåller handlingsregler eller att - inom ramen för externa normer - 
precisera hur verksamheten i Kommuninvest ska ordnas. Referenser till de externa 
reglerna görs endast undantagsvis för att förenkla direktivtexten eller för att definiera 
begrepp. 
 
2. Uppdrag 
Kommuninvests roll som samhällsnyttig kommungäld beskrivs i den av Föreningen 
fastställda1 visionen och verksamhetsidén. Bolaget ska inom koncernen verka för att 
visionen och verksamhetsidén den förverkligas. 
 
Bolaget ska regelbundet låta utvärdera hur nöjda kunderna är med verksamheten. 
 
3.  Bolagets service till föreningen 
Bolaget ska tillhandahålla Föreningen följande tjänster: 
 
- sekreterarfunktion, 
- framtagande av beslutsunderlag, 
- medlemsrekrytering, beredning av ansökningar och uppföljning i medlemsfrågor, 

                                                 
 
 
1 Föreningsstämman 2013-04-18 fastställde en gemensam vision och verksamhetsidén för föreningen och 
föreningens företag. 
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- ekonomisk redovisning och administration i övrigt, 
- handha föreningens likvida medel2, motta betalningar för föreningens räkning och 
ombesörja att de utbetalningar som beordras av föreningen verkställs,  
- bereda föreningsstyrelsens ställningstaganden i arbetet med att förbättra de allmänna 
villkoren för den kommunala sektorns finansieringsverksamhet samt 
- produktion av medlemstidningen Dialog och koordinering och arrangerande av 
föreningens evenemang, 
- utarbeta, upprätthålla och uppdatera en plan för återhämtning av koncernens/ 
företagsgruppens finansiella ställning efter det att en tänkt kraftig försämring inträffat, 
- personella resurser för framtagande av underlag, statistisk bearbetning, spridning av 
resultat och andra nödvändiga åtgärder för att föreningen ska klara de kunskapsområden 
som beskrivs i avsnitt 10.3.1. 
 
4.                   Ekonomiskt resultat 
Bolagets operativa resultat ska vara positivt.  
 
Bolagets operativa resultat ska täcka föreningens verksamhetskostnad i den mån 
föreningens egna intäkter inte förslår samt ge möjlighet till förräntning av 
medlemmarnas insatskapital. 
 
Det resultatkrav som anges ovan ska i allt väsentligt uppnås genom en tillräcklig 
marginal i den ordinarie utlåningsverksamheten samt genom god kostnadskontroll. 
 
5. Konsolidering 
Föreningen har huvudansvaret för kapitaluppbyggnaden i koncernen och att såväl 
interna som lagstadgade bruttosoliditetskrav kan uppnåss.  
 
 
Bolaget ska uppnå en bruttosoliditetsgrad där summan av primärkapital och övrigt 
primärkapital uttryckt i procent av tillgångsvärde m.m. enligt gällande beräkningsmetod 
för soliditetsgrad3 vid 20198 års utgång uppgår till lägst 1,50 procent. 
 
Bolaget ska under 2018 utarbeta mål för bolagets kapitalisering som både tar höjd för 
finansinspektionens och resolutionsmyndighetens föreskrifter och krav samt styrelsens 
uppfattning av behovet utifrån Kommuninvests affärsmodell.   
 
Det ankommer på bolaget att svara för kapitaluppbyggnaden. Kapitaluppbyggnaden 
sker antingen genom att bolaget riktar en eller flera nyemissioner av aktier till 

                                                 
 
 
2 I avräkning på bolagets konton eller placerat i sådana instrument och volymer som är tillåtna för 
bolaget. 
3 Fastställs nya gynnsammare lagregler och/eller beräkningsmetoder ska det interna minimikravet på 
bruttosoliditet ändock vara 1,50 procent under 20198 beräknat enligt nuvarande regler. 
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Föreningen eller genom att Föreningen tillhandahåller övrigt primärkapital till Bolaget. 
Det är Föreningen som ansvarar för att anskaffa sådant kapital.  
 
6. Kreditgivning 
6.1 Förmåga att försörja sektorn med krediter 
Bolaget ska söka säkerställa att medlemmarnas behov av finansiering kan tillgodoses. 
Bolagets likviditetsreserver ska anpassas till detta. I avsnitt 7 anges en miniminivå för 
likviditeten. 
 
6.2 Kreditprövning vid utlåning 
Utgångspunkten är att Bolaget ska bevilja medlemmarna och deras företag deras 
normala behov av krediter. 
 
Kreditgivningen ska ske inom ramen för den kommunala kompetensen. Låneändamål 
som beslutats av fullmäktigeförsamling ska anses vara kompetensenlig och sund. 
 
Utlåning ska ske inom ramen för en av bolaget fastställd koncernlimit. Den ska omfatta 
medlemmen och de företag som kontrolleras och garanteras av medlemmen.  
 
Bolaget ska ha en modell för analys av medlemmarnas och företagens finansiella 
situation och en policy för kreditgivning. De ska baseras på grundprincipen att en 
exponering mot en svensk kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska 
staten.  
 
Modellen och policyn ska baseras på de riktlinjer som beskrivs i bilaga till detta 
direktiv. När Bolagets styrelse beslutar om ändringar i modellen eller policyn ska detta 
rapporteras i enlighet med avsnitt 11. 
 
6.3 Villkor i utlåningsverksamheten 
Utgångspunkten är att bolaget vid varje tidpunkt ska erbjuda kunderna lån till likvärdiga 
villkor, dock får prissättningen differentieras när så är motiverat ur marknadssynpunkt, 
medlemmens bidrag till föreningens kapitalisering, avser utlåning för tydligt definierade 
hållbara ändamål eller beror på skillnader i bolagets kostnader för olika lån. 
 
7. Risker 
7.1 Grundläggande syn på risk  
Bolaget får inte bedriva sådana verksamheter som innebär att risknivån överstiger vad 
som hade varit tillåtet risktagande för en medlem kommun, ett landsting eller en region 
enligt kommunallagen. 
 
Bolagets risker ska vara små och får inte i något fall vara större än nödvändigt för att 
uppnå syftet med verksamheten och tillämpningen av dessa ägardirektiv. Den totala 
risknivån får inte äventyra Bolagets finansiella situation. 
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7.2 Total risknivå i Bolaget 
I den IKLU-rapport (Intern kapital-och likviditetsutvärdering) som fastställs av Bolaget 
och för Kommuninvestgruppen av Föreningen och därefter prövats av Finans-
inspektionen, anges en beräknad total risknivå för vart och ett av åren under den 
aktuella planperioden. 
 
Verksamhetsförändringar som innebär en väsentlig ökning av Bolagets kapital- eller 
likviditetsbehov och som inte omfattas av den senaste IKLU-rapporten får ej, om inte 
särskilda skäl föreligger, genomföras inom Bolaget utan samråd med föreningsstyrelsen. 
 
Befaras kapital- eller likviditetsbehovet öka på grund av ändrad lagstiftning eller annan 
orsak som Bolaget inte råder över, ska detta rapporteras i enlighet med avsnitt 11. 
 
Bolagets styrelse har inte rätt att, utan föreningsstyrelsens godkännande, överskrida 
dessa risknivåer.  
 
Befaras ett överskridande som beror på ändrad lagstiftning eller annan orsak som 
Bolaget inte råder över, ska detta rapporteras i enlighet med avsnitt 11. Något 
godkännande från Föreningen erfordras inte i sådana fall. 
 
Den ökning av Kommuninvests kapital som skett för att organisationen 2018 ska kunna 
klara interna och externa minimikrav på bruttosoliditet ska utgöra en buffert som inte 
får tas i anspråk för ökat risktagande om detta inte ingår i de förutsättningar som 
godkänts i IKLU. 
 
7.3 Specifikt om enskilda riskområden 
7.3.1 Kreditrisk 
Bolaget ska ha en modell för analys av motparter. Bolagets styrelse ska fastställa vilka 
motparter som är tillåtna att ingå avtal med och vilka limiter som ska gälla för dessa. 
 
Ändras kreditrisken för en befintlig motpart, så att den inte längre är godkänd för nya 
avtal, ska rapportering ske enligt avsnitt 11. 
 
7.3.2 Likviditetsrisk 
Bolagets styrelse ska årligen pröva och fastställa hur stor likviditet som erfordras i 
verksamheten. 
 
Likviditetsbehovet ska baseras på de värden som anges i den IKLU-rapport som 
fastställs av Bolaget och för Kommuninvestgruppen av Föreningen och därefter prövas 
av Finansinspektionen. 
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8. Riktlinjer för löner och ersättningar 
8.1 Löner 
Bolaget ska ha en dokumenterad lönepolicy omfattande alla anställda i Bolaget, förutom 
VD, vice VD och övriga medlemmar i verkställande ledningen. Bolaget ska tillämpa 
marknadsmässiga löner, dock inte vara löneledande. 
 
Löneersättningen ska bestå av fast lön och ha sin grund i utförda prestationer med 
beaktande av verksamhetens utveckling och finansiella mål. 
 
 
 
8.2 Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören m.fl. 
Bolagets styrelse ska inom ramen för ”Riktlinjer för ersättning och andra anställnings-
villkor för VD, vice VD och övriga medlemmar i verkställande ledningen” som framgår 
av bilaga till detta direktiv, besluta om ersättningar och övriga anställningsvillkor för 
dessa befattningshavare. 
 
Vad gäller anställning och entledigande av VD och vice VD ska Bolagets styrelse 
samråda med Föreningens styrelse innan Bolaget beslutar i ärendet. 
 
9. Etiska riktlinjer 
9.1 Hållbarhet 
Bolaget ska bidra till en hållbar utveckling av samhället genom att minska den egna 
miljöbelastningen. Ambitionen gäller både direkt miljöbelastning från den egna 
verksamheten och indirekt miljöbelastning vid finansiering, placering och kredit-
givning. Utgångspunkten för miljöarbetet är FN:s miljöprogram för finansiella 
institutioner4. 
 
9.2 Representation mm 
Vid extern representation ska Bolaget agera i enlighet med den praxis som gäller på den 
aktuella marknaden eller i det aktuella landet. 
 
Vad gäller intern representation ska Bolaget följa de regler och värderingar som gäller 
för kommunal representation. 
 
Kostnader för resor, hotellvistelser m.m. ska präglas av måttfullhet och Bolaget ska 
välja de alternativ som är ändamålsenliga och förenliga med Kommuninvests ställning 
och anseende. 
 

                                                 
 
 
4 United Nations Environment Program Finance Initiative. 
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10. Övriga direktiv 
10.1 Kod för bolagsstyrning etc. 
Svensk kod för bolagsstyrning omfattar inte Bolaget. Särarten bedöms vara sådan att 
Koden och Principer för styrning av kommun och landstingsägda bolag inte heller ska 
tillämpas. 
 
10.2 Ansvarsförsäkring i Bolaget m.fl. företag 
Bolaget ska teckna och vidmakthålla en styrelse- och vd-ansvarsförsäkring som 
omfattar styrelseledamöter och vd i Bolaget, Föreningen, Kommuninvest fastighets AB 
samt i förekommande fall andra företag som kontrolleras av någon av de uppräknade 
enheterna. Försäkringsskyddet för angivna företag ska lägst uppgå till lägst 300 
miljoner kronor. 
 
 
10.3 Kunskap om finansieringsfrågor och utveckling av produkter och tjänster  
10.3.1 Kunskap om kommunala finansieringsfrågor – byte av ansvarig enhet 
Föreningen ansvarar från och med 2017/2018 för att regelbundet följa upp 
kommunsektorns investeringar, låneskuld och skuldförvaltning och ombesörja att 
kunskapen sprids till sektorns företrädare samt andra intressenter. Föreningen ska även 
samverka med akademiska institutioner för att bidra till att bredda och fördjupa den 
akademiska forskningen rörande kommunala finansieringsfrågor från samma tidpunkt. 
 
10.3.2 Utveckling av produkter och tjänster 
Utifrån Föreningens uppdrag äger Bolaget äger att självt besluta om inriktning och 
omfattning på produkt och tjänste-utveckling. För det fall Föreningen önskar initiera 
visst utvecklingsarbete anges detta i direktivet.  
 
10.4 Särskilda uppdrag m.m. för visst år 
Inget särskilt uppdrag för 20198. 
 
10.5 Arkivmyndighet 
Alla kommunägda företag ska ha en arkivmyndighet. Arkivmyndighet för Bolaget är 
den medlem i föreningen som medlemskommunerna och 
medlemsregionernalandstingen överenskommit genom beslut på föreningsstämma. 
 
10.6 Ägardirektiv för dotterföretag mm 
Bedriver Bolaget verksamhet inom ramen för företag som Bolaget självt kontrollerar 
ska Bolaget tillse att ägardirektiv upprättas och fastställs för detta företag.  
 
11. Rapportering 
Bolagets styrelse rapporterar till Föreningens styrelse om väsentliga händelser i 
verksamheten samt om hur risker och ekonomi utvecklas. 
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Rapporteringen ska minst ha det innehåll och den periodicitet som Föreningens styrelse 
fastställer i en Rapportplan. 
 
12. Internrevision 
Det ska finnas en internrevisionsfunktion för Föreningen och Bolaget. Föreningen 
beslutar om vilken gemensam konsult som ska väljas. Respektive styrelse beslutar 
självständigt om revisionsplanering och andra uppdrag till internrevisor samt om 
utformning av rapportering och arbetsformer i övrig inom respektive företag. 
Kostnaderna för internrevisionsinsatserna i fördelas mellan företagen baserat på det 
nedlagda arbetet. 
 
13. Särskild beslutsordning i vissa fall 
Uppkommer fråga om att göra avsteg från dessa direktiv, förändra ägandet i eller bilda/ 
avveckla dotterbolag eller intressebolag eller om Bolaget överväger att föra ut någon 
väsentlig del av verksamheten, eller lämna uppdrag att utföra sådan verksamhet, till 
annan utom Bolaget, ska samråd först ske med Föreningens styrelse som kan besluta att 
frågan ska hänskjutas för beslut till stämma i Bolaget. 
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Bilaga till ägardirektiv 
 
 

Riktlinjer för analysmodell och policy för kreditgivning 
Grundläggande synsätt 
Analysmodellen och policyn för kreditgivning ska baseras på grundprincipen att en 
exponering mot en svensk kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska 
staten.  
 
Svenska kommuner upprätthåller av tradition principen om att vara en ansvarstagande 
ägare. Kommunägda företag som drabbats av tillfälliga ekonomiska problem eller som 
drivits inom områden som inte kan finansieras med försäljningsintäkter, erhåller 
regelmässigt löpande driftbidrag eller kapitaltillskott av olika slag. Vid Bolagets 
limitsättning för kommunkoncernen företag ska detta tillmätas stor betydelse i 
kombination med att kommuners egna goda kreditvärdighet som via borgensåtagande 
för de egna företagens lån överförs till företagen. Kreditrisken vid utlåning till ett 
kommunägt företag ska därför anses vara mycket låg. 
 
Analysmodellen ska vila både på kvantitativa och kvalitativa grunder 
Det finns inte någon enkel modell som alltid kan användas för att bedöma en medlem 
och gränserna för kreditgivningen till en medlem. Analysmodellen måste vila både på 
kvantitativa och kvalitativa grunder, där sedvanliga ekonomiska mått, kompletteras med 
annan information om kommunen och dess ledning för bästa möjliga helhetsbedömning,  
 
Likabehandling och transparens 
Kreditgivningen och limitsättningen ska bygga på en metod som är tydlig och 
transparant så att den garanterar likabehandling av medlemmarna. 
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Prövning av låneändamål, kompetensenlighet och sundhet 
Utlåning till kommun eller kommunägt bolag ska anses kompetensenlig och sund om en 
medlems fullmäktigeförsamling  
 
• godkänt låneändamålet när kommunen är låntagare 
• godkänt ändamålet med borgen till eget företag som är låntagare, 
• i enlighet med kommunallagen beretts tillfälle att ta ställning till bolags beslut av 

betydelse/vikt och som innebär att upplåning ska ske. 
 
När Bolaget prövar om medlems företag kan kreditgodkännas, ska kommunallagens 
föreskrift om att fullmäktige ska fastställa att det kommunala ändamålet anses uppfyllt 
om fullmäktige fastställt bolagsordningens ändamål. Övrig prövning av rubricerade 
aspekter som kan behövas, sker enligt relevant lagstiftning eller myndighets föreskrift. 
 
 
 
 
Utlåningslimiter och prövning av kredit 
Styrelsen ska fastställa en utlåningslimit för varje kommunkoncern bestående av 
kommunen och dess företag. 
 
Varje koncernlimit ska baseras på en normallimit som kan ökas eller minskas genom 
särskilt beslut. Beslut som innebär avsteg från normallimiten ska föregås av en särskild 
utredning. Metoden för särskilda utredningar ska läggas fast i en analysmodell. 
 
Innan Bolaget beslutar att bevilja en kredit ska det enligt lag pröva kreditrisken.  
 
Vid utlåning till en kommun prövas frågan om kreditrisk vid fastställandet av limit för 
kommunkoncernen, inte för varje enskild kredit. Utrymmet för kreditgivning avräknas 
från limiten då kredit beviljas. Utlåning till kommun sker utan säkerhet. 
 
Vid utlåning till ett kommunägt företag prövas frågan om kreditrisk vid fastställandet av 
limit för kommunkoncernen, inte för varje enskild kredit. Utrymmet för kreditgivning 
avräknas från limiten då kredit beviljas. Utlåning till företag får endast ske mot borgen 
från ägarkommunen.  
 
Kostnaden för ökad övervakning av medlemmar med ekonomiska problem etc. 
Föranleder en medlems eller medlemmens företags ekonomiska utveckling att Bolaget 
beslutat om särskilda åtgärder för att följa upp eller stödja medlemmen i en fördjupad 
dialog, ska kostnaden för Bolagets åtgärder bäras av den berörda medlemmen.  
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Bilaga till ägardirektiv 
 
 
Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD, vice VD och 
övriga medlemmar i verkställande ledningen 
Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande 
direktören (VD) och vice verkställande direktören (VVD) och övriga medlemmar i 
verkställande ledningen för Kommuninvest i Sverige AB, nedan kallat bolaget. 
 
Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts 
av årsstämman och för ändringar i befintliga avtal som görs därefter. 
 
Principer för ersättningar och andra anställningsvillkor 
Grundprincipen är att ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara marknads-
mässiga, bestå av enbart fast lön och baseras på hans eller hennes prestationer. I års-
redovisningen ska anges totala ersättningar och förmåner. 
 
Villkoren för ickemonetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag 
Medlemmarna i verkställande ledningen har rätt till sedvanliga ickemonetära förmåner 
och företagshälsovård i enlighet med bolagets policy. 
 
VD har även rätt till förmånsbil. 
 
Bolaget åtar sig att betala en premiebestämd pensionsförsäkringslösning för VD 
motsvarande 30 % av lönesumman. Övriga följer ITP-plan. 
 
För VD och VVD är uppsägningstiden från bolagets sida sex månader. Vid uppsägning 
från bolagets sida är VD och VVD berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande 18 
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månader. Avgångsvederlag utgår inte om uppsägningen grundar sig på brott eller 
försummelse i tjänsteutövningen. Bolaget äger rätt att avräkna inkomster av tjänst jämte 
andra beräkningsbara förmåner som VD eller VVD uppbär från annan anställning eller 
näringsverksamhet under den tjugofyramånadersperiod som följer efter uppsägningen. 
Vid uppsägning från individens sida är uppsägningstiden sex månader. 
 
För övriga medlemmar i verkställande ledning gäller reglerna om uppsägning i vid varje 
tid gällande kollektivavtal.  
 
Styrelsens beslutsfattande om lön och andra anställningsvillkor 
Bolagets styrelse ska besluta om lön och övriga villkor för VD, VVD och övriga 
medlemmar i verkställande ledningen. 
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Årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport 
Bakgrund 
Styrelsens förslag till årsredovisning för Kommuninvest ekonomisk förening och 
Kommuninvestkoncernen för år 2018 bifogas. 

Av bilagan framgår även revisionsberättelsen på sidorna 101 - 103 och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport på sidan 104. 

Årsredovisningen distribueras i pappersform till medlemmarna tillsammans med övriga 
stämmohandlingar och finns tillgänglig för nedladdning från www.kommuninvest.se.  
 
Separata tryckta exemplar av årsredovisningen utdelas sedan 2013 inte längre i 
anslutning till stämman. 
 
Föreningens styrelse behandlade förslaget till årsredovisning 2019-03-06. 
 
Förslag till beslut rörande årsredovisningen 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2018 för föreningen och 
koncernen, samt 
att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i föreningen. 
 
Revisionsberättelse och granskningsrapport 
Vi hänvisar till revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport. Av 
revisionsberättelsen framgår revisorns uttalanden om föreslagen vinstdisposition samt 
frågan om ansvarsfrihet. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
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Tillsammans för  
bättre villkor

Kommun invests roll är att erbjuda trygg och kostnadseffektiv 
finansiering till sina medlemmar och  kunder – svenska  

kommuner, regioner,  kommunala bolag och  
andra kommunala aktörer. 

Grundidé
Tillsammans lånar kommuner och  

regioner tryggare och  billigare än var och en 
för sig. Tillsammans kan  kommun sektorn också 

öka sin kompetens inom finansförvaltning.

277
+ 11

Kommun invest ägs av 277 kommuner  
och 11 regioner.

354  
Mdkr

Utlåningen till medlemmarna uppgick till 
354 mdkr vid utgången av 2018.

Kommun invest i Sverige AB 
har högsta möjliga 

 kredit betyg, AAA/Aaa,  
och stabila utsikter.

Gröna lån
Gröna lån  

introducerades 2015  
för finansiering av miljö- 

och klimatrelaterade 
investeringar. Sedan 

 lanseringen har volymen 
Gröna lån ökat till 

40  miljarder kronor.Organisation med  
tydlig rollfördelning

Kommun invest består av två delar.  
Dels den ekonomiska  föreningen  

Kommun invest ekonomisk förening 
(Föreningen) och dels kredit marknadsbolaget  

Kommun invest i Sverige AB (Bolaget). 

Kommun invest ekonomisk förening
Administrerar medlemskap  

och solidarisk borgen. 

Styrelsen består av politiker från  
kommuner och regioner.

Kommun invest i Sverige AB 
Bedriver den finansiella verksamheten  

med  upplåning, likviditetsförvaltning  
och utlåning.

Styrelsen består av personer med  
kompetens inom bland annat offentlig  

förvaltning, kapitalmarknad och 
affärsutveckling.

Vår vision
Kommun invest 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.

AAA

Aaa

Start 1986 
Sedan starten 1986 har Kommun invest   
bidragit till att sänka kommun sektorns 

upplåningskostnader med mång miljard belopp.  
Det har i slut änden gynnat  medborgarna som  
fått ta del av en förbättrad samhälls service  

på både lokal och regional nivå.
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Ny bank säljer Kommun invests obligationer
Från 1 januari 2019 utökas antalet återförsäljare av Kommun invests svenska 
benchmarkprogram med den internationella banken Barclays.

Utökningen med Barclays är ett led i Kommun invests långsiktiga strategi att 
etablera kommunobligationer som en likvid del av den svenska obligations-
marknaden, och motiveras vidare av ett ökat intresse från utländska placerare 
för Kommun invests obligationer i svenska kronor.

Under 2018 har Kommun invests obligationer även inkluderats i Nasdaqs 
 bredaste obligationsindex OMRXALL och blivit godkända som säkerheter hos 
clearingorganisationen LCH.

Nytt EU-förslag för bruttosoliditet
EU har presenterat ett preliminärt förslag för ny reglering av så kallade offent-
liga utvecklingsbanker. Förslaget innebär att kravet på bruttosoliditet sätts till 
tre procent samt att direkta och indirekta exponeringar mot offentlig sektor kan 
avräknas vid bruttosoliditetsberäkning.

Då Kommun invest bedömer att förslagets samtliga kriterier för att räknas 
som offentlig utvecklingsbank uppfylls, kan Kommun invest avräkna all utlåning 
till medlemmar och deras bolag och med god marginal klara det nya kapital-
kravet. Förslaget väntas färdigställas i första kvartalet 2019 och kan då tidigast 
träda i kraft 1 juli 2019 med ett nationellt ikraftträdande två år senare.

Nya applikationer  
för effektiv utlåning
Kommun invest strävar ständigt efter att 
förenkla och förbättra för våra kunder. 
Under året har flera nya tekniska lösningar 
lanserats för att underlätta möjligheten att 
låna från Kommun invest.

Under våren lanserades KI Prislista, en ny 
applikation i KI Finans, som synliggör priser 
för de olika lånealternativen. En  digital 
offertförfrågan, KI Offert, infördes efter 
sommaren och ger kunden möjlighet att  
få en låneoffert från KI Finans. KI Signera, 
det senaste tillskottet, möjliggör signering 
av låneavtal med stöd av mobilt BankID. 
Fler funktioner utvecklas och lanseras 
under 2019.

Lägre marginal  
i utlåningen till kund
Vid Föreningsstämman i april 2018 änd-
rades ägardirektivet för att möjliggöra en 
sänkning av pris mot kund. Detta innebär 
att Bolagets utlåningsmarginal inte längre 
tar hänsyn till förändringar i orealiserade 
marknadsvärdesförändringar och för-
väntade kreditförluster.

Initialt sänktes marginalen från 23 till 
16,5 baspunkter, och i december 2018 
till 14,5. Prisändringen förstärkte den 
redan höga utlåningstakten, framförallt 
till  medlemmar med egna upplånings-
program. På lång sikt minskar dock åter-
bäring till medlemmar.

Viktiga händelser 
under året

Under 2018 blev Barclays återförsäljare för de svenska obligationerna  
och nya digitala verktyg lanserades till kunderna. Året innebar även nya 
ägardirektiv som gav möjlighet att sänka priserna på utlåningen och ett 
 preliminärt EU-krav om bruttosoliditet som Kommun invest uppfyller.

Vårgårda Bostäders miljösmarta byggprojekt
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FLERÅRSÖVERSIKT KOMMUN INVEST-KONCERNEN
2018 2017 2016 2015 2014

Balansomslutning, mdkr 417,2 357,0 361,7 340,6 312,1

Utlåning, mdkr 355,7 310,1 277,0 254,4 222,8

Årets resultat, mnkr 718,1 1 075,9 358,8 689,9 718,6

Medlemmar, totalt 288 288 286 280 280

Varav kommuner 277 277 275 272 272

Varav regioner 11 11 11 8 8

Kärnprimärkapitalrelation1, % 187,7 218,0 106,6 46,2 35,6

Primärkapitalrelation2, % 187,7 218,0 106,6 46,2 35,6

Total kapitalrelation3, % 192,8 231,4 117,6 56,9 47,4

Bruttosoliditetsgrad enligt CRR4, % 1,74 1,82 1,60 0,90 0,79

1) Kärnprimärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 34–35 och not 2.
2) Primärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 34–35 och not 2.
3) Total kapitalbas i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 34–35 och not 2.
4) Primärkapital i relation till totala tillgångar och åtaganden (exponeringar). Se vidare sidan 35 och not 2.

Svenskt  
obligationsprogram  

49 (49) %

Benchmarkupplåning,  
övriga valutor  

35 (30) %

Gröna obligationer 5 (4) %

Svenskt  certifikatprogram 1 (–) %

Uridashi 3 (1) %

Bank loans 0 (0) %

Euro-commercial paper 3 (10) %

Private Placements 4 (6) %

UPPLÅNINGSPORTFÖLJ  
PER  PROGRAM

MARKNADS ANDELAR,   
KOMMUNAL  LÅNE FINANSIERING1

Upplåning via  
Kommun invest 

55 (51) %

Bankupplåning  
14 (17) %

Upplåning via 
egna marknads-
program 
31 (32) %

Kommuner2 
41 (41) %

Kommunala 
bostadsföretag 

30 (30) %

Övriga 
 kommunala 
företag  
22 (22) %

Kommunala 
energi företag 
5 (6) %

Regioner  
2 (1) %

UTLÅNINGSPORTFÖLJ 
PER LÅNTAGARKATEGORI

 

1)  Prognos avseende utestående upplåning (siffror inom parentes avser faktisk 
utestående upplåning i enlighet med medlemmarnas egna årsredovisningar 
per 2017-12-31). 

Alla grafer avser 2018-12-31. Siffror inom parentes avser 2017-12-31.

2)  Delar av utlåningen till kommuner vidareutlånas till 
kommunala bolag via kommunala internbanker. 
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Gott utgångsläge
Kommuninvest utvecklas snabbt och går bra. 
Därmed har vi ett gott utgångsläge för fram
tiden. Våra undersökningar visar mycket nöjda 
kunder och medlemmar. Vi har stabila, stöttande 
ägare med stort förtroende för Kommuninvest, 
en stark finansiell situation och en utlånings
tillväxt som visar att vi är konkurrens kraftiga 
och attraktiva när våra medlemmar behöver 
låna. Vi erbjuder produkter som kunderna efter
frågar, med hög kvalitet och effektivitet. 

Detta skapar en styrkeposition när vi ska ta 
oss an framtidens stora utmaningar. 

Ökat intresse
Intresset för Kommuninvest är fortsatt stort, 
både för att bli medlem och att låna. I januari 
2019 fick vi vår 289:e medlem – Region 
 Blekinge, som jag vill hälsa välkommen i Fören
ingen! Därmed är 96 procent av kommunerna 
och 60 procent av regionerna med. Samtal förs 
med ytter ligare potentiella medlemmar.

2018 beslutade föreningsstämman om Ägar
direktiv för Bolaget vilket bland annat innebar att 
prisstrategin förändrades. Därmed har ut  låningen 
ökat i ännu snabbare takt än vi hade räknat med, 
en trend som verkar fortsätta  framöver. 

Demografiska utmaningar
Sveriges befolkning ökar rekordsnabbt. De 
kommande tio åren beräknas invånarantalet 
öka med en dryg miljon och passera 11 miljo
ner. Särskilt snabbt ökar antalet äldre, barn och 
ungdomar. Det innebär ett kraftigt tryck på att 
bygga ut verksamheten i kommuner och regio

ner. I det läget får Kommuninvest en särskilt 
viktig roll. Våra 289 medlemmar finansierar en 
stor och växande del av sina investeringar via 
den samverkan som Kommuninvest står för. 

Kapital för expansion
De senaste fem åren har EU genomfört en omfat
tande översyn av kraven på finansiella aktörer 
för att minska risken för framtida finanskriser. 
Det nya regelverket ger Kommuninvest goda 
förutsättningar att även i framtiden kunna 
erbjuda gynnsamma villkor för den kommunala 
sektorns investeringar. Förslaget innebär bland 
annat att vissa offentliga finansiella aktörer som 
Kommuninvest omfattas av lägre soliditetskrav 
än andra, i och med att vår verksamhet innebär 
ett mycket lågt risktagande.

Under 2018 har Kommuninvest nått Fören
ingens självpåtagna mål om minst 1,5 procent 
i bruttosoliditet. Samtidigt har vi haft en mycket 
stark utlåningstillväxt, vilket gör att kapitalfrå
gan än en gång måste sättas i fokus, oavsett EU:s 
regler. Utvecklingen innebär att vi kommer att 
behöva expansionskapital eftersom vi har en 
stark tillväxt. Föreningen och Bolaget genomför 
därför under 2019 en kapitalutredning för att 
kunna möta framtidens krav i förhållande till 
den fortsatt starka utlåningstillväxt vi förutser. 
Genom kapitaltillskott från våra medlemmar 
och årlig insats för medlemmar som ännu inte 
uppnått den högsta insatsnivån har Föreningen 
2018 ökat sitt kapital så att andelskapitalet vid 
årets slut uppgår till 6,9 miljarder kronor. Brutto
soliditeten uppgick därmed till 1,74 procent vid 
årets slut.

Kommuninvest 
utvecklas snabbt 

och går bra. 
Detta skapar en 
styrkeposition 

när vi ska ta  
oss an fram
tidens stora 
 utmaningar.

Gott utgångsläge  
– stora utmaningar

Kommuninvest spelar en mycket viktig roll för sina medlemmar genom  
att erbjuda gynnsamma villkor för den kommunala sektorns investeringar.  

Under året har utlåningen vuxit kraftigt och trenden ser ut att fortsätta.  
Snabb befolkningstillväxt och demografiska förändringar med en större  

andel äldre, barn och ungdomar gör att kommuner och regioner  
behöver bygga ut sina verksamheter.
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Regionerna i fokus
Vid årsskiftet 2018/19 har alla landsting överta
git det regionala utvecklingsansvaret och kallas 
därmed regioner. 12 av landets 20 regioner är 
medlemmar i Kommuninvest. Vi ser nu en 
utveckling med svagare ekonomiska resultat 
i flera regioner samtidigt som behoven ökar, 
bland annat av demografiska skäl. Trots att ett 
flertal regioner har höjt skatterna de senaste 
åren har resultaten i genomsnitt de senaste tio 
åren understigit 1 procent som andel av skatter 
och statsbidrag. Med fler regioner som medlem
mar i Kommuninvest och växande ekonomiska 
utmaningar i regionsektorn kommer vi att öka 
vår kompetens för att kunna erbjuda det stöd 
som behövs på det finansiella området.

Hållbarhet
Avslutningsvis vill jag peka på Kommuninvests 
roll som verktyg och stöd för medlemmarnas 
ansvar i den omställning till en mer hållbar 

 samhällsutveckling som nationella och lokala 
program siktar på. Vårt koncept med gröna 
obligationer och gröna lån har varit ytterst 
fram gångs  rikt. Kommuninvest är Nordens 
största utgivare av gröna obligationer och vi har 
idag godkänt gröna projekt på ca 40 miljarder 
kronor. Under 2019 kommer vi att arbeta för 
att vidga vår kompetens på hållbarhetsområdet 
för att framöver kunna erbjuda ett motsvarande 
stöd för insatser på det sociala området. 

Kommuninvest ekonomisk förening

Göran Färm
Ordförande
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Senaste års goda ekonomiska 
resultat för kommuner och 
regioner har minskat trycket 
på att lånefinansiera de investe
ringar som följer med befolk
ningstillväxt, urbanisering och 
fler äldre och yngre invånare. 

Ändå växer den kommunala låneskulden, men 
i förhållande till BNP är den låg och klart han
terbar. Sektorns utmaningar handlar framförallt 
om kompetensförsörjning, och den är bekym
mersam både ur ett verksamhets och kostnads
perspektiv.

En stark samverkan
Kommun invests utlåning översteg vid slutet av 
året 350 miljarder kronor, delvis som en effekt 
av medlemmarnas beslut om ny prisstrategi. 
Offererade utlåningspriser har sänkts, och inne
bär att Kommun invests resultat och återbäring 
över tid successivt minskar. 

Vi ser tydligt att samarbetet inom Kommun
invest blir allt viktigare för medlemmarna. 2010 
hade tio medlemmar all sin upplåning via sitt 
eget finanssamarbete; 2018 hade gruppen växt 
till 100 medlemmar. Fler än 200 medlemmar 
har idag mer än 95 procent av sin lånefinansie
ring via Kommun invest. Det är glädjande men 
ställer allt större krav på oss i rollen som kredit
givare, exempelvis vad gäller att möta medlem
marnas behov av likviditet. 

Medlemmarna fortsätter att finansiera sina 
miljö och klimatinvesteringar med Gröna lån. 
Under året ökade antalet finansierade projekt 

till 232 (149) och antalet medlemmar som valt 
Gröna lån till 109 (81).

Kostnadskontroll och effektivitet
God kostnadskontroll är en prioritet eftersom 
kostnaderna stigit kraftigt de senaste tio åren, 
främst som en följd av ökade myndighetsrap
porteringskrav. Under 2018 var kostnadsök
ningen dock marginell. I relation till utlånings
volym minskade Koncernens kostnader under 
året till 6,1 (7,1) räntepunkter, exklusive reso
lutionsavgiften. 

Vi arbetar mycket med effektivitet i kärnpro
cesserna utlåning och upplåning, och är nöjda 
över att vår internationella upplåning fungerar 
så väl vad gäller tillgänglighet och prissättning. 
Det var betydelsefullt under 2018 då fem stora 
så kallade USDupplåningar genomfördes med 
gott resultat. Områden att jobba vidare med för 
upplåningen inkluderar den svenska mark naden 
och strategisk valutadiversifiering. Kommun
invests allt större ansvar för kommunsektorns 
finansiering gör dessa frågor angelägna.

Uppdraget förändras
Modern teknik möjliggör idag utveckling av 
produkt och tjänsteutbud på helt nya sätt. 
Inom Kommun invest arbetar vi med att helt 
automatisera utlåningen. Under året introduce
rades realtidsuppdaterade prislistor på webb 
och en offertapplikation som är direkt kopplad 
till affärssystemet. Låneavtal som kunderna 
ingår kan numera undertecknas digitalt.

Vi ser tydligt att 
samarbetet inom 
Kommuninvest 

blir allt viktigare 
för medlem

marna.

För bättre  kommunal 
finansförvaltning 

Förändringsarbetet inom Kommun invest, med fokus på ökad nytta  
för medlemmar och kunder, har fortsatt under året. Arbetet sker i en miljö  

där kund- och medlemsnöjdheten är hög och där Kommun invest blivit  
ett allt viktigare verktyg för sina medlemmar. Att förvalta det höga  

förtroendet för verksamheten är avgörande. 
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När tid för analys och uppföljning kan frigö
ras på båda sidor kommer relationen med kun
der och medlemmar att förändras, vilket för vår 
del ställer krav både på kompetensförstärkning 
och utveckling. Det är en så viktig fråga att 
Kompetens är ett av våra fyra fokusområden, 
i tillägg till Kund, Effektivitet och Digitalisering.

Medlemsnära utveckling
Även om Kommun invest fortsatt att utvecklas 
väl, i linje med visionen att vara världens bästa 
organisation för kommunal finansförvaltning, 
ser vi flera förbättringsområden. De behöver 
hanteras för att kunna möta medlemmarnas 
rättmätiga förväntningar.

Med insikten om att medlemmarnas förtro
ende är vår främsta tillgång, kommer jag och 

mina medarbetare fortsätta att söka utveckla 
och effektivisera verksamheten, i nära sam
arbete med medlemmar och kunder. Kommun
invest ska vara det bästa stödet för att effektivi
sera och förbättra finansförvaltningsprocesserna 
hos kommuner och regioner.

Kommun invest ekonomisk förening

Tomas Werngren
Verkställande direktör
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Genom vår utlåning skapar vi förutsättningar för svenska 
kommuner och regioner att göra välfärdsinvesteringar på ett 
kostnadseffektivt sätt. Sedan finanskrisen för tio år sedan har 
Kommun invests andel av kommunsektorns upplåning ökat 
kraftigt och i dag står vi för ungefär hälften av den totala 
låneskulden. Förklaringen är dels att allt fler kommuner och 
regioner anslutit sig som medlemmar i Kommun invest, dels 
att de nya skärpta regelverken gjort det allt svårare för 
 banker och andra finansinstitut att konkurrera med våra 
 förmånliga kreditvillkor.

1. Upplåning
Kommun invest lånar kontinuerligt upp pengar såväl i 
 Sverige som på den internationella kapitalmarknaden. 
Kommun sektorns inneboende stabilitet i kombination med 
att våra medlemmar åtagit sig att solidariskt garantera 
Kommun invests förpliktelser gör att Kommun invests upplå
ning betraktas som mycket säker. Ur ett kreditriskperspektiv 
betraktas Kommun invests upplåning som likvärdig med 
svenska statens egen upplåning. Den låga risken tillsammans 
med Kommun invests historik och goda rykte på kapital
marknaden innebär att vi har tillgång till finansiärer som i 
allmänhet lånar ut till oss på goda villkor. För att kunna till
mötesgå våra medlemmars kreditönskemål även vid osäker
het på marknaderna håller vi alltid en överlikviditet i reserv, 
dvs. tillgångar som ännu inte tagits i anspråk för utlåning till 
våra medlemmar.

2. Låneansökan och kreditprövning
När någon av Kommun invests kunder beslutar att låna upp 
pengar till en eller flera investeringar kontaktar kommunen 
eller regionen Kommun invest för att genomföra låneansö
kan. Normalt är vår utlåning inte kopplad till något specifikt 
ändamål och låntagare behöver, i enlighet med den svenska 
principen om lokalt självstyre, inte redovisa vad pengarna 
ska användas till.

Eftersom vi oftast känner våra medlemmar väl sedan 
många år tillbaka har vi i allmänhet god  kunskap om deras 

ekonomiska situation. Kommun invest genomför löpande 
avstämningar för att slå fast kundernas kreditutrymme och 
vid varje enskilt utlåningsbeslut sker en kontroll för att se att 
det beviljade lånet är i linje med kredit utrymmet. Tillsam
mans finner vi en lösning som både till godoser lånebehovet 
och tar hänsyn till medlemsorganisa tionens totala låneskuld.

3. Gröna lån
Om den investering som kommunen eller regionen lånar 
pengar för att genomföra är förenliga med Sveriges eller regi
onens miljömål och bidrar till ett mer resurseffektivt och 
klimat tåligt samhälle, har låntagaren möjlighet att få ett så 
kallat grönt lån. För att Miljökommittén ska bevilja ett grönt 
lån måste investeringen motsvara ett antal förutbestämda 
hållbarhetskriterier och ingå i en av åtta kategorier, bland 
andra investeringar i förnybar energi, klimatsmarta byggna
der, hållbara transporter och energieffektivisering. Den gröna 
utlåningen finansieras genom att Kommun invest ger ut gröna 
obligationer som är efterfrågade av investerare och som upp
fyller en rad krav för att få räknas som gröna. Läs mer om 
Kommun invests Gröna lån på sidan 20.

4. Utbetalning av lån
Tack vare att vi känner våra medlemmar väl och har en 
snabb och effektiv kreditprocess, är tiden från första samta
let om lånebehovet till dess lånet kan betalas ut kort. Om det 
är ett grönt lån hanterar vi den extra administration och 
dokumentation som krävs för grön finansiering, till exempel 
den löpande externa granskningen och rapportering till de 
investerare som köpt Kommun invests gröna obligationer.

5–6. Rådgivning och skuldförvaltning i KI Finans
Under hela lånets löptid har låntagaren kontinuerlig kontakt 
med kundansvarig hos oss och tillgång till hela Kommun
invests samlade expertis. I den webbaserade finansförvalt
ningstjänsten KI Finans har kundernas ekonomi tjänste män 
tillgång till transaktionshantering, analys och rapportering 
av skulder och tillgångar.

Så bidrar Kommun invest  
till välfärdsbygget
Kommun invest finansierar drygt hälften av den svenska kommunsektorns investeringar  
i nya bostäder, skolor, äldreboenden, simhallar och andra infrastruktursatsningar.
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1.
Upplåning.

Investeringsbehov
Genom kontinuerlig upplåning på kapitalmarknaden 
har Kommun invest alltid möjlighet att låna ut pengar 
till kommuner och regioner� När en kommun eller 
region har uppskattat kostnaden för investeringen 
görs en ansökan om lån från Kommun invest� Om 
investeringen bidrar till bättre miljö eller klimat kan 
det vara aktuellt med ett grönt lån�

4.
Utbetalning  

av lån.

5.
Rådgivning. 

KI Finans.

3. 
Grönt lån  

godkänns av  
Miljö kommittén.

2–3.
Dialog med  

kundansvarig om 
låneansökan och 
möjlighet att låna 

grönt.

6. 
Kontinuerlig  

skuld förvaltning  
i KI Finans.
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Så skapar vi hållbara värden
Genom utlåning till kommuner och regioner skapar Kommun invest förutsättningar för 
utbyggnaden av den svenska välfärden, ökar stabiliteten i den kommunala ekonomin  
och bidrar till ett mer hållbart Sverige.

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 den grundläggande samhällsinfrastrukturen, i form av 
bostadsbyggande, energiförsörjning, kollektivtrafik, vatten 
och avloppshantering, avfallshantering och materialåter
vinning med mera.

Kommunala aktörer är också drivande i det svenska håll
barhetsarbetet, med högt ställda miljöambitioner och ansvar 
för stadsplanering, lokal infrastruktur och kollektivtrafik. 
Mer än 90 procent av kommunerna har fastställt egna miljö
mål eller anslutit sig till nationella eller regionala mål. Inte 
sällan siktar dessa högre än det nationella målet om ett fossil
fritt Sverige till år 2045.

Direkt värdeskapande
I rollen som den i särklass största kreditgivaren till den 
svenska kommunsektorn bidrar Kommun invest till att skapa 
både direkta och indirekta värden. Viktigast av de direkta 
värdena är att den kostnadseffektiva utlåning som vi till
handa håller skapar ekonomisk stabilitet i kommuner och 
regioner. Vår utlåning gör det möjligt att genomföra nöd
vändiga välfärds och hållbarhetsinvesteringar – och i större 
utsträckning eller i snabbare takt än som varit möjligt om 
krediterna hade varit dyrare. Vi erbjuder också våra medlem
mar vårt egenutvecklade verktyg för enklare och effektivare 
skuldförvaltning, KI Finans Skuld, som 204 av 288 medlem
mar använder i sin fullskaliga version. Tack vare goda eko
nomiska resultat har Kommun invests medlemmar kunnat 
erhålla årlig överskottsutdelning, bestående av återbäring 
och ränta på insatskapital. Under 2018 betalades 969,8 mnkr 
i överskottsutdelning, avseende verksamhetsåret 2017.

Indirekt värdeskapande
De allra viktigaste värdena som Kommun invest bidrar till att 
skapa är förstås resultaten av alla de investeringar som finan
sieras av vår utlåning. Det rör sig om välfärdsinvesteringar 
som nya eller upprustade äldreboenden, skolor och vård
centraler, eller olika former av infrastruktur som vägar, kol
lektivtrafik, energi, vatten och avlopp. Kostnadseffektiv och 
långsiktig finansiering skapar förutsättningar för kommuner 
och regioner att genomföra väsentliga investeringar i den 
takt som behövs för att tillmötesgå ökade krav på service

nivå, befolkningstillväxt och andra behov som uppstår i den 
gemensamma välfärden. I och med att 96 procent av Sveriges 
kommuner och 55 procent av regionerna är medlemmar 
i Kommun invest bidrar vår utlåning till att nyttiga investe
ringar genomförs från norr till söder, vilket i sin tur skapar 
förutsättningar för människor att bo och verka i alla delar 
av Sverige.

Kommun invest arbetar aktivt för att bygga upp kapacitet 
och öka kunskapen om kommunsektorns finansiella förut
sättningar. Det sker bland annat genom forskningssamarbete 
med Örebro universitet, utveckling av skräddarsydda utbild
ningar för kommunala förtroendevalda och tjänstemän 
i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm, samt så 
 kallade Society Labnätverk för unga politiker kring hur vi 
tillgängliggör finansiella kommundata i öppna databaser. 
Därmed bidrar Kommun invest till att skapa rätt förutsätt
ningar för långsiktigt sunda och hållbara kommunala finan
ser. Vi är även samarbetspartner till Stiftelsen Vadstena 
Forum för Samhällsbyggande, som genom symposier verkar 
för en öppen debatt och kunskapsutbyte om samhälls
byggnads  frågor.

Kommuner och regioner har sedan länge tydliga uppdrag 
att forma ett hållbart samhälle. Hållbarhetsdiskussionen har 
idag breddats och omfattar en lång rad aspekter, inte minst 
hur vi tar ansvar för det samhälle vi lämnar vidare till kom
mande generationer. Följaktligen har så gott som alla kom
munsektorns investeringar ett hållbarhetsfokus – särskilt 
tydligt blir det när det gäller investeringar som syftar till att 
minska negativa effekter på klimatet, att bygga långsiktigt 
hållbara samhällen, främja rent vatten och hållbar energi, 
samt att utveckla industri, innovationer och infrastruktur 
på ett hållbart sätt. Dessa investeringar bidrar till att uppfylla 
flera av delmålen i FN:s Agenda 2030, som många aktörer 
inom kommunsektorn aktivt förhåller sig till. En betydande 
del av de hållbarhetsfrämjande investeringarna finansieras  
av Kommun invests Gröna lån, som introducerades 2015. 
I slutet av 2018 hade 39,5 mdkr i Gröna lån beviljats, avse
ende 232 investeringsprojekt i 109 kommuner och regioner.

Kommun invest finansierar sin gröna utlåning med utgiv
ning av gröna obligationer. Efterfrågan på våra gröna obli
gationer har varit mycket god, och de flesta emissioner har 
övertecknat. Med Gröna lån och gröna obligationer bidrar 
Kommun invest i finansmarknadens omställning för att 
stödja utvecklingen mot ett hållbart samhälle.
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Bidrar till att 
uppfylla Sveriges 
hållbarhetsmål.

Bidrar till att hela 
Sverige lever.

Skapar stabil ekonomi  
i kommuner och  

regioner.

Bidrar till det  
allmänna välfärds-
bygget i Sverige.

2018
288

2018
354 mdkr

2018
55 %

Medlemmar 
(kommuner och regioner)

Total utlåning
till medlemmarna

Marknadsandel 
kommunsektorn

19871

10
1987

0,3 mdkr
2002
14 %

1)  Kommun invest bildades 1987. Från 1993 organiseras 
ägandet via Kommun invest ekonomisk förening.

354
mdkr

Varav 7 procent Gröna lån  
(baserat på utbetald volym)

Utlåning

1 878
användare  
i KI Finans

969,8
Mnkr i total  

överskottsutdelning1

1)  Utbetalt belopp 2018, avse ende verksamhetsåret 2017.
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Kommun invest stödjer sina medlemmars höga hållbarhets-
ambitioner genom effektiv och ändamålsenlig finansiering 
samt i det konsultativa arbetet. Att svara upp mot medlem-
mars och kunders behov och förväntningar är en av hållbar-
hetsarbetets främsta uppgifter. Andra väsentliga områden 
omfattar det egna miljöansvaret, att vara en ansvarsfull 
arbetsgivare och bedriva en verksamhet som präglas av ett 
professionellt agerande, höga etiska krav och god affärssed.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 (37) %

Gröna 
 byggnader 
51 (48)  %

Hållbara   
transporter 5 (2) %

Vattenhantering 15 (12) %

Avfallshantering 1 (0) %

Energi- 
effekti- 
 visering  

1 (1) %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ekonomiskt ansvar 
Kommun invest finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas utveckling och 
investeringar för ett gott och hållbart samhälle. Bolaget och dess medarbetare ska följa  
de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för verksamheten och alltid uppträda  
på ett etiskt korrekt sätt, med öppenhet, integritet och ärlighet.
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Ekonomiskt värdeskapande – Kommun investkoncernen

Enhet 2018 2017 2016

Totala intäkter 

Ränteintäkter Mnkr 505,3 452,3 621,4

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

Distribuerat värde

Räntekostnader Mnkr 367,2 426,4 140,5

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

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

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

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

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

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

Skatt Mnkr –3,7 –28,0 –0,4

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

Effektivitet

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

I tabellen redovisas intäkter som positivt och kostnader som negativt.

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

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

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

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

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

HÅLLBARHETSRAPPORT

17Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2018

162



Bolaget ska undvika att orsaka eller bidra till en negativ 
påverkan på mänskliga rättigheter i den egna verksamheten 
samt åtgärda sådan påverkan om den uppstår. Medarbetare 
ska ha möjlighet att kombinera arbetsliv och privatliv. 

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

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

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

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

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

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

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

Socialt ansvar 
Respekt för mänskliga rättigheter är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande 
inom Kommun invest. Vi ska verka för att diskriminering inte förekommer samt främja 
mångfald och jämställdhet och värna om goda arbetsförhållanden. 
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Enhet 2018 2017 2016

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

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

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

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

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

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

Anställningstid 2–4 år % 13 28 35

Anställningstid 5–9 år % 40 29 25

Anställningstid > 10 år % 29 25 25

Personalomsättning % 8 11 3

Deltagande i medarbetarundersökning % 96 95 84

Andel medarbetare med universitetsutbildning % 89 93 88

Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal % 100 100 100

Andel medarbetare som genomgått hållbarhetsutbildning % 64 63 84

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

Medarbetarstatistik – Kommuninvestkoncernen

Program för lägre trösklar på  arbetsmarknaden
För vissa akademiker kan klivet in på arbetsmarknaden av olika anledningar vara extra långt. Därför ger 
Kommun invest årligen ett antal personer möjlighet att få en relevant arbetslivserfarenhet som kan underlätta 
nästa steg i karriären. Vid utgången av 2018 hade åtta personer genomgått Över tröskeln-programmet och  
sex av dem hade fått fortsatt förtroende hos andra arbetsgivare, i allmänhet med fasta jobb som matchar  
deras utbildningsprofil. De tre personerna på bild – Muhammad Amin Sadiq, Zubdah  Farrukh och Mohammad 
 Ehtasham Billah – inledde sina över tröskeln -jobb hos Kommun invest i januari 2019.
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Direkt miljöpåverkan
Kommun invests direkta miljöpåverkan avser den påverkan 
som uppstår som en direkt konsekvens av Koncernens verk-
samheter, bland annat energiförbrukning i lokaler, inköp av 
kontorsmaterial och -utrustning, möten och konferenser, 
affärsresor m.m. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Miljöansvar 
Kommun invests miljöarbete beaktar såväl den direkta miljöpåverkan från kontorsverksamheten, 
inköp och tjänster som den indirekta miljöpåverkan från den finansiella verksamheten. 

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Utsläppen från tjänste resor har mer än halverats
Sedan 2014 har Kommun invests affärsresande, 
särskilt med flyg, minskat kraftigt. Flygresorna, 
mätt i flugna kilometer, har minskat med mer än 
60 procent. Tågresandet har samma period ökat 

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

Miljöindikatorer – Kommun investkoncernen

Bilresor

2 %

Hotellvistelser

8 %

Flygresor

79 %

Enhet 2018 2017 2016

Energiförbrukning

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

 – varav elektricitet kWh 365 237 333 210 295 084

 – varav uppvärmning kWh 254 831 252 468 167 950

Andel förnybar energi i energiförbrukning för elektricitet % 100 100 100

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

Andel förnybar energi i energiförbrukning för uppvärmning % 100 100 100

Total kontorsyta Kvm 2 217 2 217 2 217

Total energiförbrukning per kvm kWh/kvm 280 264 209

Total energiförbrukning per medarbetare kWh 6 392 6 436 5 447

Resursanvändning

Inköpt kontorspapper Ton 0,5 0,5 0,8

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

Andel hållbarhetsmärkt kontorspapper, av totala inköp % 100 100 100

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

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

Affärsresande

Totalt affärsresande Km 862 896 887 488 1 319 646

Totalt affärsresande per medarbetare Km 8 896 9 753 15 525

Totalt flygresande Km 515 965 591 480 992 144

Tågresor i Sverige Km 311 037 291 456 327 162

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

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

1)  Från och med 2018 beaktar Kommun invest en s.k. RFI-faktor om 2,7 vid utsläppsberäkningar, avseende flygets  höghöjdseffekter. Tidigare publicerade 
utsläppsvärden för 2017 och 2016 har justerats. 

Kontorsmaterial, 5 %

Kontor  
(el, värme, kyla),  

6 %

Tjänsteresor,  
89 %
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CO2-utsläpp från affärsresande, ton Fördelning av total klimatpåverkan

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

Analysen avsåg verksamhetsår 2017  
och jämförelsevärden saknas.

Källa: Tricorona Climate Partner

Tjänsteresor

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr 716453-2074

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

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

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

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Stockholm den
KPMG AB 

Anders Tagde
Auktoriserad revisor

HÅLLBARHETSRAPPORT
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•  Jämförelsetal  avseende resultat räkningen avser  före gående år (1  januari–31  december 2017) 
om inte annat anges. Jämförelsetal avseende balans räkningen avser 31 december 2017 om  
inte annat anges.

•  Kommentarer till resultat- och balansräkningen samt förändringar i eget  kapital återfinns 
i anslutning till räkningarna, på sidorna 47, 49 och 51.

•  I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Kommun invest ekonomisk förening valt att upprätta  
den  lag stadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. 
 Hållbar hets rapporten finns tillgänglig på sidorna 14–21 i detta dokument.

Förvaltnings
berättelse
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Framtidens kommunala 
 samverkan
Stabil och kostnadseffektiv finansiering är fortfarande kärnan i verksamheten men  
förändringar i omvärlden skapar nya förutsättningar för Kommun invest. Bolagets arbete  
inom fyra  fokus områden ger möjlighet att möta förändringarna på bästa sätt.

Verksamhetsstyrning
Kommun invests förändringsarbete bedrivs inom fyra 
 fokusområden; Kund/Medlem, Kompetens, Effektivitet  
och  Digitalisering.

KUND/MEDLEM
Strategisk balansräkning

KOMPETENS
Förstå sektorn  

– vår uppdrags
givare

DIGITALISERING
Affärs nytta

EFFEKTIVITET
Bästa möjliga 
villkor för alla 
medlemmar

Bolagets fokusområden

Inom fokusområde Kund/Medlem strävar Bolaget efter att 
den kunskap som finns i verksamheten och i kommunsek
torn ska understödja kompetensen inom finansförvaltning 
hos kunder och medlemmar. Den tekniska utvecklingen ger 
möjlighet att göra detta i form av produkter och tjänster som 
stöttar kunder och medlemmars strategiska arbete för en 
balansräkning som möjliggör en långsiktigt hållbar finans
förvaltning. Under året har nyttjandet av Kommun invests 
digitala tjänster ökat. Vid utgången av 2018 fanns 204 (182) 
aktiva användaravtal för fullversionen av KI Finans Skuld, ett 
för kommunsektorn särskilt utvecklat verktyg för skuldför
valtning. Ett starkt kvitto på kundnöjdhet är resultatet av 
den kundundersökning som genomförs vartannat år där 
Kommun invest når ett resultat på 88, jämfört med 86 i före
gående mätning 2016. De områden som kunderna anser som 
viktigast uppvisar också högst nöjdhet.

Kommun invest har under året lanserat Medarbetar
programmet inom fokusområde Kompetens, en investering 
i kompetensutveckling som omfattar Bolagets samtliga 

 medarbetare. Målet är att skapa en plattform för utveck
lande dialoger, konstruktiv feedback och personlig utveck
ling som ska ge förutsättningar för ett mer aktivt och tryggt 
medarbetarskap som bygger på kommunikation och del
aktighet. För mer information gällande Medarbetar
programmet, se sidan 29. 

I syfte att öka förståelsen för kommunsektorns behov har 
det under 2018 även genomförts en undersökning som base
rats på djupintervjuer med ett representativt urval av 
Kommun invests kunder. 

Fokusområde Effektivitet ska ge Kommun invest möjlig
heten att erbjuda långsiktigt konkurrenskraftiga finansie
ringsalternativ till samtliga medlemmar. Under året har 
Kommun invests konkurrenskraft stärkts ytterligare då för
ändrade ägardirektiv möjliggjort betydande prissänkningar 
på utlåningsprodukterna. Genomförda projekt för ökad 
effektivitet i interna processer har också skapat förutsätt
ningar för tydligare uppföljning och en långsiktigt hållbar 
kostnadsutveckling.

En mer effektiv och automatisk hantering av nya lån är 
huvudinriktningen för fokusområde Digitalisering. Under 
året har nya tekniska lösningar för prisinformation, offert
förfrågan och elektronisk signering av lånedokument utveck
lats och lanserats gentemot kunderna med gott resultat.

Flerårsöversikt
Kommun invests starka tillväxt fortsätter och den totala utlå
ningen passerade 350 mdkr under 2018, en genomsnittlig 
årlig ökning om 11 procent de senaste fem åren. Kommun
invests andel av kommunsektorns externa upplåning har 
ökat från 44 till 55 procent under samma period. Förening
ens medlemmar har under senare år kapitaliserat Koncernen 
med målet att nå en bruttosoliditet om minst 1,5 procent. 
Det egna kapitalet i Koncernen har därigenom ökat från 
3,2 mdkr 2014 till 8,2 mdkr 2018. Bruttosoliditeten för 
 Koncernen uppgick per 31 december 2018 till 1,74 procent.

För flerårsdata i tabellform, se sidan 98.
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Kommunsektorns upplåning 
under den senaste tioårspe-
rioden karakteriseras av en 
ökad andel upplåning via 
Kommun invest och egna 
marknadsprogram, samt en 
minskning av upplåning via 
banksektorn. Data för 2018 
baseras på bedömd total 
låneskuld.

  Upplåning via 
 Kommun invest, mdkr

 Bankupplåning, mdkr

  Upplåning via egna 
 marknadsprogram, mdkr

  Kommunsektorns låne-
skuld som andel av BNP, %
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Kommunsektorns låneskuld och finansieringsformer
2008–2018

Mdkr %

Kombinationen av ett omfattande renoverings
behov av de bostäder och fastigheter som bygg
des under rekordåren 1965–1975 och en kraftig 
befolkningstillväxt som kräver fler verksam
hetslokaler och utbyggd infrastruktur driver 
upp kommunsektorns investeringsvolymer. 
Investeringarna omfattar flera kommunala 
ansvarsområden, såsom fastigheter, bostäder, 
vatten och avlopp, infrastruktur och energi
produktion.

Under de tre senaste åren har kommun
sektorns goda resultat och starka kassaflöden 
minskat behovet av extern finansiering för de 
investeringar som har genomförts. Låneskulden 
har visserligen ökat med 82 mdkr i nominella 
termer sedan 2015 men som andel av BNP har 
låneskulden legat i stort sett still på omkring 
13 procent.

Under de senaste tio åren har marknaden för 
kommunal finansiering genomgått stora för
ändringar. Så sent som 2007 stod bankerna för 
två tredjedelar av utlåningen till Sveriges kom
muner och regioner. Kommun invest var vid den 

tiden den största enskilda kredit givaren med en 
marknadsandel på drygt 20 procent och ett 
halvt  dussin större kommuner och lika många 
kommunala bostadsbolag var aktiva på kapital
marknaden. Tio år efter finanskrisen 2008/09 
är drygt 20 kommuner och regioner aktiva på 
kapitalmarknaden. Utgivningen av kommunala 
obligationer och certifikat stod för 31 (32) pro
cent av sektorns finansiering 2018. Finansiering 
via banksektorn och bilaterala  parter har konti
nuerligt minskat till 14 (17)  procent, trots att 
utlåningen från EIB och NIB på senare år har 
ökat kraftigt. Kommun invest växte kraftigt 
åren efter finanskrisen och har stärkt sin mark
nadsandel ytter ligare på senare år. Sedan 2014 
har Bolagets marknadsandel ökat från 42 till  
55 procent 2018.

1)  Prognos baserad på Kommun invests löpande uppföljning av   
skuld- och investeringsutvecklingen inom kommunsektorn. Vid  
tid punkten för årsredovisningens publicering var de fullständiga 
under lagen för 2018, kommunernas och regionernas egna års-
redovisningar, inte tillgängliga. Värden och andelar för 2017 har 
 justerats i enlighet med kommunernas och regionernas egna års-
redovisningar.

Kommun invest stärker  
sin ställning
Höga investeringsvolymer i kommunsektorn ökar behovet av extern lånefinansiering.  
Den kommunala lånemarknaden växte med 36 mdkr under 2018 till 637 (601)1 mdkr. 
 Kommun invest fortsätter att stärka sin ställning och Bolaget finansierade 55 (51) procent 
av kommunsektorns totala låneskuld.

Kommunala 
 upplåningsformer
Svenska kommuner 
och regioner har till-
gång till tre huvud-
sakliga källor för låne-
finansiering:

•  upplåning via 
Kommun invest

•  upplåning via bank-
sektorn eller annan 
bilateral part

•  upplåning på 
 penning- och 
obligations-
marknaderna.
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Antal medlemmar och utlåningsvolym
1987–2018

Fler medlemmar i Före-
ningen samt att medlem-
marna valt att lägga en allt 
större del av sin upp låning 
hos Bolaget, är de främsta 
förklaringarna till den his-
toriska utlånings tillväxten.

  Antal medlemmar 
i Kommun invest 
 eko nomisk förening

  Utlåning i Kommun-
invest i Sverige AB
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Stärkt marknadsposition
Genom Kommun invest och övriga kapital
marknaden kunde Sveriges kommuner och 
 regioner under 2018 tillgodose sina upplånings
behov på ett effektivt sätt. Kommun invest 
erbjuder låneprodukter med kort eller lång 
kapitalbindning, med fast eller rörlig ränta samt 
med eller utan rätt till förtidsupp sägning.

Vid årets slut uppgick utlåningen i nominella 
termer till 353 946,1 (308 042,3) mnkr, en 
ökning med 15 (12) procent. Utlåningens redo
visade värde var 355 710,0 (310 147,3) mnkr. 
Konkurrenskraften uttryckt som andelen accep
terade offerter, har varit fortsatt stark för Bola
get. Acceptansgraden för lämnade offerter upp
gick till 99 (99) procent.

Årets avtalade utlåning, det vill säga nyut
låning och omsättning av befintliga lån, fördela

des med 85 (83) procent på lån med en kapital
bindning längre än ett år och 15 (17) procent 
på lån med en kapitalbindning om ett år eller 
kortare. Lån med en kapitalbindning om ett till 
tre år stod för 23 (35) procent av volymen.

Vid utgången av 2018 bestod Bolagets utlå
ningsportfölj av 44 (43) procent lån med fast 
räntebas och 56 (57) procent lån med rörlig 
räntebas.

Ökade volymer Gröna lån
Volymen beviljade Gröna lån, finansiering för 
kommunala och regionala investeringsprojekt 
som främjar övergången till lägre koldioxid
utsläpp och hållbar tillväxt, ökade under året.  
Vid utgången av 2018 hade 39,5 (26,9) mdkr i 
Gröna lån beviljats, avseende 232 (149) projekt 
och 109 (81) kommuner och regioner.

Lån som möter  
kundernas behov
Kommun invests utlåning växte under 2018 till 353,9 (308,0) mdkr. Tillväxten återspeglar ökade 
investerings och upplåningsbehov bland Sveriges kommuner och regioner. Ökningen visar 
även på en ökad konkurrenskraft hos Kommun invest. Vid utgången av 2018 hade Kommun invest 
totalt 945 (914) aktiva låntagare. 

Enbart utlåning 
till svenska 
 kommuner  
och regioner
All Kommun invests 
utlåning sker till 
svenska  kommuner 
och regioner. Lån kan 
erbjudas till:

•  Kommuner och 
 regioner som är 
 medlemmar 
i Kommun invest 
ekonomisk förening.

•  Kommunala och 
regionsägda bolag, 
där en eller flera 
medlemmar 
i Kommun invest 
ekonomisk förening 
innehar mer än 50 
procent av ägandet 
och även har ställt ut 
en borgen för lånet.

•  Kommunala stiftel-
ser och förbund, 
mot borgen och för-
utsatt att de är när-
stående medlem 
eller  medlemmar 
i Kommun invest 
ekonomisk förening. 
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Nyupplåning  
per valuta* 
2018 (2017)

 SEK 46 (56) %

 USD 44 (35) %

 JPY 9 (4) %

 GBP – (2) %

 EUR – (1) %

 ZAR 0 (0) %

 MXN, TRY 1 (0) %

 NOK – (2) %

*exkl. certifikatupplåning

Nyupplåning  
per program*
2018 (2017)

  Svenskt obligations-
program 42 (56) %

  Benchmark-
upplåning, övriga 
valutor 43 (32) %

  Private Placements 
– (3) %

  Uridashi 11 (4) %

  Gröna obligationer 
4 (5) %

*exkl. certifikatupplåning

God efterfrågan på  
Kommun invests  obligationer
Bolaget upplevde under 2018 fortsatt god efter
frågan på sina emissioner, detta trots en stund
tals orolig ekonomisk miljö. Ett exempel på 
Bolagets starka position i marknaden är den 
upplåning om 2,5 miljarder USdollar som 
genomfördes i juni, och som är Bolagets enskilt 
största transaktion någonsin.

Bolaget har under året fokuserat sin upp
låning till sina tre strategiska upplånings
marknader; svenska kronor, USdollar samt så 
kallad Uridashiupplåning från den japanska 
marknaden. Kommun invest strävar efter att ha 
en jämn fördelning mellan inhemsk och inter
nationell upplåning över tid. 

Under 2018 emitterades två gröna obligatio
ner, vilket innebär att Bolaget sedan 2016 totalt 
emitterat fem. Gröna obligationer finansierar 
miljöinriktade inve steringsprojekt i Föreningens 
medlems kommuner och regioner.

Fokus på ökad  bench markupplåning
Under året lånades 138,8 (72,6) mdkr upp i 
långfristiga skuldinstrument med löptid över ett 
år. Därutöver avtalades villkorad upplåning, 
med potentiell förtidsinlösen inom ett år, mot

svarande 14,7 (3,2) mdkr. Upplåning i kort
fristiga certifikat, med löptid under ett år, upp
gick till 48,5 (92,7) mdkr. Tidigare emitterad 
upplåning till ett belopp om 17,7 (20,0) mdkr 
återköptes. Upplåningen görs för att ersätta lån 
som förfaller eller har återkallats, för att finan
siera ny ut låningen i utlåningsverksamheten 
samt för att anpassa storleken på likviditetsre
serven efter rådande marknadssyn och likvidi
tetsberedskapskrav. Den långfristiga upplå
ningen ökade under 2018 i jämförelse mot 
2017, på grund av en mycket god utlåningstill
växt och en längre finansiering av Bolagets lik
viditetsreserv. Under 2017 genomfördes också 
ett strategibyte vilket minskade 2017 års låne
behov.

Bolaget arbetar aktivt med att öka upplå
ningen i stora obligationsprogram, så kallade 
bench markprogram, såväl internationellt som 
nationellt. Under året genomfördes sex större 
upplåningar i USdollar.

I det svenska obligationsprogrammet 
 emitterades totalt 64,9 (42,7) mdkr och 192,7 
(161,6) mdkr var utestående vid slutet av året. 
Totalt omfattar det svenska obligations
programmet nio utestående obligationer.

Betydande låntagare  
med högsta kreditbetyg
Kommun invest finansierar sin utlåning till kommuner och regioner genom att Bolaget lånar upp 
pengar på den svenska och internationella kapitalmarknaden. Efterfrågan på lågrisk emittenter 
var fortsatt god under året och Kommun invest kunde fullfölja sina upplåningsplaner till bra 
 villkor. Den totala upp låningen vid årets slut uppgick till 397,4 (339,1) mdkr. 

Positiva besked för Kommun invests 
 obligationer under året
I början av året beslutade Nasdaq att inkludera 
Bolagets svenska benchmarkobligationer i sitt bredaste 
och viktigaste index för den svenska räntemarknaden, 
OMRXALL. Inkluderandet är ett viktigt steg i Bolagets 
mål om att etablera kommunobligationer på den 
svenska obligationsmarknaden som ett alternativ med 
bra likviditet.

I oktober meddelade clearingoperatören London 
Clearing House (LCH) att de utökar sitt utbud av 
 god kända värdepappersemittenter vars värdepapper 
är tillåtna som säkerhet till att även omfatta vissa så 
kallade Supra-nationals och Agencies. Kommun invest 
var en av åtta som lades till.

En betydande SSAemittent
Kommun invest emitterar på internationella upp-
lånings marknader i kategorin ”Sovereigns, Supra-
nationals and Agencies”. Med stora årliga upplånings-
volymer är Kommun invest en betydande internationell 
aktör inom SSA-segmentet. Låntagare som Kommun-
invest jämför sig med inkluderar:

•  Bank Nederlandse Gemeenten (Nederländerna)

•  Europeiska investeringsbanken, EIB

•  KfW (Tyskland)

•  Kommunalbanken (Norge)

•  Kommunekredit (Danmark)

•  Municipality Finance (Finland)

•  Nordiska Investeringsbanken, NIB
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Reserv med hög kreditkvalitet och låg risk
Strikta regler och ett konservativt förhållnings
sätt är styrande för Kommun invests likviditets
reserv. Enligt Bolagets instruktioner ska likvidi
tetsreserven säkerställa att Bolagets åtaganden 
kan infrias med bibehållen utlåningskapacitet, 
se vidare sidorna 32–33. Likviditetsreservens 
storlek anpassas efter bland annat upplånings
förfall och omvärldsfaktorer. Per 20181231 
uppgick likviditetsreserven till 13 (12) procent 
av utlåningsvolymen. Minst 90 procent av reser
ven ska vara belåningsbar i Riksbanken, så att 
Bolaget mot ställande av säkerhet kan erhålla 
likviditet. Likviditetsreserven ska placeras kort, 
och den genomsnittliga löptiden får som mest 
uppgå till 12 månader. Enskilda placeringar får 
som mest ha en löptid om 39 månader.

Effektiv och konservativ förvaltning i fokus
Förvaltningen under 2018 präglades av de nya 
strategier och instruktioner som beslutades 
under slutet av 2017. Detta innebär i korthet en 
volymmässigt minskad likviditetsreserv, men 
med högre kreditkvalitet och omsättnings
barhet än tidigare. Säkerställda obligationer är 
enbart godkända som säkerhet i samband med 
repotransaktioner. Direkta placeringar görs 
främst i värdepapper utgivna av nationella 
regeringar eller centralbanker, subventionerade 
långivare1 samt multilaterala utvecklings banker.

Vid utgången av 2018 var 86 (88) procent av 
reserven placerad i värdepapper med högsta 
möjliga kreditvärdighet. 76 (58) procent utgjor
des av placeringar i värdepapper utgivna av 
emittenter i Sverige. Se not 2 för ytterligare 
information om Bolagets kreditrisk exponering. 

Likviditetsreserv för att klara 
 kundbehov i alla lägen
För att kunna förse kunderna med finansiering även i perioder av osäkerhet på de finansiella 
marknaderna och att med god framförhållning säkerställa att upplåningsförfall kan åter betalas 
har Kommun invest en likviditetsreserv. Reserven uppgick vid årets slut till 47,3 (36,9) mdkr, 
motsvarande 13 (12) procent av utlåningsvolymen.

Placeringsregler 
för likviditets
reserven 
•  Minst 90 procent av 

placeringarna ska 
göras i tillgångar som 
är belåningsbara hos 
Sveriges Riksbank.

•  Likviditetsreserven får 
ha en maximal 
genom snittlig löptid 
om 12  månader

•  Maximal löptid på 
enskilda  placeringar 
är 39 månader.

För mer information,  
se avsnitt Risk- och 
 kapital    hantering  sidorna 
32–36 eller Kommun invests 
 webbplats  
www.kommun invest.se.

1) Subventionerade långivare 
avser värdepappers emittenter 
där exponeringen behandlas 
mot den nationella regeringen 
enligt CRR-regelverket. Detta 
inkluderar bland annat Bolagets 
nordiska grannorganisationer.

Likviditetsreserven 
fördelad på 
 ratingkategori
2018 (2017)

 AAA 86 (88) %

 AA 12 (10) %

 A 2 (2) %

Likviditetsreserven 
fördelad på 
 emittentkategori
2018 (2017)

  Nationella regeringar 
eller centralbanker 
78 (62) %

  Kreditinstitut subven-
tionerade långivare 
9 (21) %

  Kreditinstitut banktill-
godohavanden 4 (2) %

  Multilaterala utveck-
lingsbanker 7 (13) %

  Delstatliga eller lokala 
självstyrelseorgan och 
myndigheter 2 (2) %

Likviditetsreserven 
fördelad  
på land
2018 (2017)

 Sverige 76 (58) %

  Supranationals 
7 (13) %

  Finland 7 (7) %

 Tyskland 4 (13) %

 Danmark 2 (6) %

 Storbritannien 2 (0) %

 Kanada 2 (3) % 
  USA 0 (0) %
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Kommun invest befinner sig i en ständigt förän
derlig värld som blir alltmer komplex och 
snabbrörlig. Organisationen, ledare och med
arbetare behöver ha en hög förmåga att förstå 
sektorns behov idag och imorgon, samt förmå
gan till snabb förändring för att kunna skapa 
största möjliga nytta för kunder och medlem
mar. För att skapa förmåga att hantera utveck
lingen har Kommun invest startat en omfattande 
satsning på ledarskap, medarbetarskap, kom
munikation och kultur i form av ett 
Medarbetarprogram under 2018.

Programmet består av sammanlagt sex halv
dagar i blandade grupper inom Bolaget. Varje 
grupp leds av en konsult från samarbetspart
nern Sandahl Partners och en chef från 
Kommun invest. Syftet med att involvera chefer 
är att Bolaget på egen hand ska kunna driva och 
utveckla förändring efter att Medarbetarpro
grammet avslutats i juni 2019.

Kommun invest vill genom Medarbetar
programmet:

• skapa ett gemensamt språk i Bolaget vad 
 gäller ledarskap, medarbetarskap och 
 kommunikation

• ge medarbetare möjlighet till personlig 
utveckling och skapa förutsättningar för 
självledarskap

• bidra till trygga medarbetare i en  föränderlig 
värld

• skapa plattformar för utvecklande  dialoger 
mellan medarbetare och chefer

• öka kvaliteten på det kommunikativa ledar
skapet som chefer på Kommun invest repre
senterar

• ge förutsättningar för ökad VIkänsla och 
möjlighet till fördjupad tillit mellan grupp
eringar.

Strategisk kompetensförsörjning
Ett av Bolagets övergripande fokusområden är 
att bedriva en kunskapsorienterad och konkur
renskraftig verksamhet. Bolaget arbetar aktivt 

med kompetensförsörjning för att styra medar
betarnas och organisationens kompetens i linje 
med verksamhetsmål. På samma sätt arbetar 
Bolaget för att på ett strukturerat sätt attrahera, 
utveckla och behålla medarbetare. Kommun
invest strävar efter att bli en snabbrörlig och 
ständigt lärande organisation som kan skapa 
största möjliga kund och medlemsnytta. Arbe
tet kommer att intensifieras under 2019 på både 
organisations och medarbetarnivå.

En hållbar arbetsplats
Kommun invest har en holistisk syn på en väl
mående arbetsplats. För att skapa en välfunge
rande och välmående arbetsplats måste många 
olika delar finnas på plats. Dels är det arbetet 
med Medarbetar programmet som bidrar till en 
hälsosam organisation. Vidare är det förebyg
gande arbetet med fysisk, socialorganisatorisk 
och digital arbetsmiljö helt nödvändigt för att 
skapa en sund arbetsplats. Det ska vara tryggt 
och säkert att arbeta på Kommun invest och 
Bolaget har nolltolerans mot alla former av 
 diskriminering eller trakasserier. Vidare tror 
Kommun invest att det tredje benet för en 
 välmående arbetsplats handlar om individens 
 möjlighet att skapa en hållbar vardag där med
arbetare ska kunna kombinera arbets och 
privat liv. Kommun invest ger därför tillgång till 
förebyggande hälsa på medarbetarnivå med 
möjligheter till företagshälsovård, coachning, 
 träning, ergonomiska hjälpmedel och en hållbar 
livsstil.

Medarbetarundersökning 2018
Medarbetarundersökningen 2018 gav ett NMI 
(Nöjd medarbetarindex) på 73 (68). Resultatet 
är en ökning med fem enheter sedan föregående 
år, vilket indikerar en god tillfredsställelse och 
en välfungerande arbetsplats. Resultatet tyder 
även på att det arbete som lagts ner på ledar
skap, internkommunikation och kulturfrågor 
har gett resultat och kommer vara prioriterade 
områden även inför kommande år.

Medarbetarskap för största 
 möjliga medlemsnytta
Kommun invests utgångspunkt är att det är ledare och medarbetare tillsammans som utför 
organisationens uppdrag och skapar nytta för dess medlemmar. Arbetet med att skapa en stark 
kultur i linje med Kommuninvests kommunala värderingar fördjupades med det medarbetar
program som startades under 2018.

En inkluderande 
arbetsplats
På Kommun invest är 
alla välkomna. 

Vid utgången av 2018 
hade Kommun invest 
en 12-procentig 
representation av 
medarbetare med 
utländsk härkomst. 
Åldersfördelningen 
är jämnt spridd över 
samtliga åldrar. Av 
det totala antalet 
anställda var 45 (38) 
procent kvinnor och 
i den verkställande 
ledningen var andelen 
kvinnor 43 (43)  
procent. 

Se vidare samman-
ställning på sidan 19.
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Lidköpings kommun växer 

Det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder Lidköping räknar med att det 
behöver byggas cirka 200 lägenheter i kommunen årligen fram till år 2023, 
varav kommunens bolag strävar efter att bidra med 50 lägenheter per år 
i genomsnitt.

I kommunen pågår fyra bostadsprojekt som alla har finansierats med 
Gröna lån från Kommun invest.

Under hösten 2018 stod cirka 160 nya lägenheter klara för inflyttning för 
boende i västgöta kommunen. Projektering för ytterligare två nya kvarter 
med flerfamiljshus pågår.

Vad som utmärker de nya fastigheterna är ett hållbarhetstänk från start till 
mål. Bostäderna och verksamhetslokalerna byggs alla enligt kraven för Miljö-
byggnad Silver som kräver mer än att byggnaden enbart möter lagstadgade 
krav. Exempelvis har ventilation, ljudmiljö och solskydd förbättrats. Med 
hjälp av Gröna lån från Kommun invest har bostadsbolaget kunnat hålla nere 
finansieringskostnaderna.

Parallellt med bostadsprojekten bygger Lidköpings kommun bland annat 
två nya skolor, två förskolor och ett avloppsreningsverk – som alla har bevil-
jats Gröna lån av Kommun invest.

– Det blir en win-win-situation. Vi vill såklart fortsätta att utveckla vårt 
miljö- och hållbarhetsperspektiv och det är bra att Kommun invest upp-
muntrar detta genom att låna ut till en mer förmånlig ränta för gröna projekt, 
säger Karl Alexanderson, vd för AB Bostäder Lidköping.
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Balansomslutningen uppgick vid periodens slut 
till 417 211,0 (356 971,4) mnkr och utlåningen 
till kommunerna och regionerna står för huvud
delen av tillgångarna. Utlåning uppgick till ett 
redovisat värde om 355 710,0 (310 147,3) mnkr 
vid årsskiftet.

Per 20181231 uppgick det egna kapitalet 
till 8 248,6 (8 389,0) mnkr. Övergången till 
IFRS 9 har påverkat eget kapital negativt med 
8,0 mnkr, se not 32 för mer information.

Se vidare Redogörelse för förändringar  
i eget kapital på sidan 51.

Överskottsutdelning att utbetala 2019
Förutsatt beslut på Föreningens årsstämma 2019 
kommer Föreningen att använda sig av över
skottsutdelning i form av återbäring samt ränta 
på insatskapital för räkenskapsåret 2018. För 
detta har Bolaget i bokslutet lämnat koncern
bidrag om 750,6 (987,5) mnkr och före slagen 
överskottsutdelning om 717,8 (969,8) mnkr. 

Skulle ett beslut om inbetalning av nytt 
insats kapital fattas bedömer Föreningens sty
relse det som sannolikt att samtliga medlemmar 
som ännu ej nått upp till den beslutade högsta 
nivån för medlemsinsats deltar, med ett belopp 
som är beroende av om medlemmen nått 50, 
75 eller 100 procent av den högsta insatsnivån. 
Utbetalning av överskottsutdelning samt 
 inbetalning av insatskapital till Föreningen 
 respektive eventuell kapitalförstärkning till 
Bolaget förväntas ske inom tre månader från 

beslut. Det beräknade men ännu ej beslutade 
kapitaltillskottet uppgår till 30,9 (57,9) mnkr.

Kapitaltäckning
Koncernen är väl kapitaliserad för att möta 
risk erna i verksamheten och kapitalrelationerna 
överstiger med god marginal de föreskrivna 
minimikraven i pelare 1 samt pelare 2 baskrav. 
Kärnprimärkapitalet uppgick till 7 353,0 
(6 499,5) mnkr, vilket innebär en kärnprimär
kapitalrelation på 187,7 (218,0) procent. Den 
totala kapitalbasen uppgick till 7 553,0 
(6 899,5) mnkr, vilket gav en total kapitalrela
tion om 192,8 (231,4)  procent. 

Vid utgången av 2018 uppgick Koncernens, 
enligt CRR rapporterade bruttosoliditetsgrad, 
till 1,74 (1,82) procent. 

För mer information angående Koncernens 
kapitalhantering, se sidorna 34–35 samt not 2.

Rating
Bolaget har högsta kreditbetyg, Aaa från
Moody’s och AAA från S&P Global Ratings. 
Ratinginstituten bekräftade i mars respektive 
juli 2018 Bolagets rating, med stabila utsikter. 
Ratinginstituten lyfter fram det solidariska 
borgens åtagandet från Föreningens ägare, 
 mandatet Bolaget har från dess ägare att agera 
Kommungäld för medlemmarna, den höga 
 kvaliteten i låneportföljen samt strategin för 
kapital uppbyggnad inför kommande regelverk.

Finansiell ställning 
Det egna kapitalet i Koncernen uppgick vid utgången av 2018 till 8 248,6 (8 389,0).  
Den totala kapitalbasen uppgick till 7 553,0 (6 899,5) mnkr vilket gav en total kapital   
relation om 192,8 (231,4) procent.

AAA

Aaa

Kommentarer till 
räkenskaper 
På sidorna 47, 49 och 
51 finns kommentarer 
till resultat räkning, 
balansräkning samt 
förändringar i eget 
kapital. Dessa kom-
mentarer utgör en del 
av förvaltnings-
berättelsen. 
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Förändringar som skett under 2018 avseende 
 riskhantering och riskexponering
All finansiell verksamhet i Koncernen bedrivs i Bolaget. 
Under 2018 har inga väsentliga förändringar skett avseende 
Bolagets mål, principer eller metoder för att hantera risk. 
Bolagets exponeringar mot olika risktyper har heller inte 
väsentligen förändrats.

Riskprofil och riskhantering
Bolagets riskprofil och tillåtna risktagande fastställs årligen 
i ägardirektivet som antagits på årsstämman i Föreningen. 
Ägardirektiven slår fast att Bolagets risker ska vara små och 
aldrig vara större än nödvändigt för att uppnå syftet med 
verksamheten. Verksamheten omfattas av kommunal lagens 
förbud mot spekulativ verksamhet.

Riskstrategi
I den av Bolagets styrelse antagna riskstrategin anger styrel
sen sin grundläggande syn på risk och konkretiserar riskapti
ter samt regler för hantering av Bolagets identifierade risker. 
Risk aptiten beskriver den risk styrelsen är beredd att expo
nera Bolaget för i syfte att uppfylla uppdraget från ägarna. 
Riskaptiten definieras som den risknivå och de resultatslag 
som styrelsen är villig att tolerera under nästkommande år 
för att uppnå Bolagets strategiska mål. Risk aptiten fastställs 
regelbundet, minst en gång årligen. Nivån på riskaptiten 
avgörs dels av bolagsspecifika faktorer så som finansiell ställ
ning och tillväxtmål, dels av förväntade marknadsförutsätt
ningar för den givna tidsperioden. Riskstrategin är en del av 
Bolagets risk ramverk som innefattar styrelsens grundläg
gande instrument för verksamhetsstyrning och god intern 
kontroll.

Riskhantering och riskkontroll
Kommun invest har en central betydelse för finansieringen av 
svenska kommuners och regioners investeringar. För att upp
fylla uppdraget lånar Bolaget upp pengar på den finansiella 
marknaden och lånar ut dessa till kunderna. Även om Bola
get, till skillnad från många andra kredit institut, inte bedriver 
någon inlåningsverksamhet och inte har någon aktiv trading

verksamhet, innebär verksamhetsmodellen att Bolaget är 
utsatt för risker förknippade med den finansiella marknaden.

Bolagets riskhantering är utformad för att verksamheten 
ska kunna bedrivas i enlighet med ägardirektiven om ett lågt 
risktagande. Se sidan 36 för en översikt av de risktyper 
Kommun invest regelbundet hanterar och mäter. För att 
begränsa de risker som förknippas med Bolagets verksam
hetsmodell samt tillse att verksamheten hålls inom de, av 
Bolagets styrelse, angivna riskaptiterna används limiter eller 
andra åtgärder. Limiter och riktlinjer för riskhantering är 
fastställda i styrelsens Kreditpolicy och Finanspolicy samt 
i styrelsens Policy för operativa risker.

Kreditpolicy
I Kreditpolicyn har styrelsen angivit den grundläggande 
synen på kreditgivning, hur den ska vara organiserad samt 
dokumentationen av kreditbeslut.

I nu gällande ägardirektiv formuleras den grundläggande 
synen på Bolagets kreditgivning och analysmodell. Denna 
baseras på grundprincipen att en exponering mot en svensk 
kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska 
staten samt att svenska kommuner av tradition upprätthållit 
ett ansvarstagande ägarskap. Vid Bolagets limitsättning för 
kommunkoncernen tillmäts detta stor betydelse, i kombina
tion med kommuners egen goda kreditvärdighet som, via 
borgensåtagande för de egna företagens lån, överförs till 
företagen.

Kreditrisken vid utlåning till ett kommunägt företag anses 
vara mycket låg. Enligt bolagsordningen kan kreditgivning 
ske till kommunala företag, stiftelser eller kommunalförbund 
under förutsättning att medlemmen/medlemmarna utövar ett 
bestämmande inflytande över låntagaren och att medlem
men /medlemmarna tecknar borgen för åtagandet. Kredit
givning till ett kommunalförbund kräver även att samtliga 
dess förbundsmedlemmar är medlemmar i Kommun invest 
ekonomisk förening.

Finanspolicy
I Finanspolicyn anges styrelsens grundläggande syn på 
 Bolagets finansierings och likviditetsstrategi, placeringar 

Låg risktolerans och   
effektiv  riskhantering
Kommun invests huvuduppdrag är att säkerställa tillgång till stabil och effektiv upplåning för 
kommun sektorn. Detta innebär att efter kundernas behov låna upp pengar på den  finansiella 
marknaden. Verksamheten ska karakteriseras av begränsade risker. Nedan presen teras över
gripande Bolagets mål, principer och metoder för att hantera risk. För mer detaljerad information 
samt kvantitativ information om Bolagets riskexponering hänvisas till not 2 samt till den sepa
rata Risk och kapitalhanteringsrapport som finns på www.kommuninvest.se.
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och användning av derivat samt hantering och kontroll av 
risker hänförliga till dessa verksamheter.

Upplåningsstrategin är en långsiktig plan för Bolagets 
nuvarande och framtida finansiering. Strategins riktlinjer är 
att uppfylla en tillräcklig grad av diversifiering av finansie
ringskällor med hänsyn till antal och typ av motparter, typ 
av finansiella instrument, löptider, valutor och geografiska 
marknader.

Enligt Finanspolicyn ska Bolaget identifiera de viktigaste 
faktorerna som påverkar möjligheten att anskaffa finansie
ring. Dessa faktorer ska följas noggrant för att försäkra sig 
om att den bedömda finansieringsförmågan fortfarande 
 gäller under olika tänkbara omständigheter. Med beaktande 
av den övergripande strävan att bibehålla en stor andel av 
total upplåningsvolym i svenska kronor ska Bolaget, i syfte 
att minimera risken för att utestängas från viktiga mark
nader, löpande emittera certifikat och obligationer på olika 
marknader.

Syftet med likviditetsverksamheten är att Bolaget ska 
kunna möta sina kända och prognostiserade likviditets
behov. Likviditetsstrategin ska säkerställa att Bolagets alla 
nuvarande likviditetsrisker är definierade, att rådande likvi
ditetsbehov är känt och att kommande behov prognostiseras. 
Bolagets likviditetsberedskap ska syfta till att skapa goda 
förutsättningar för att möta omsättning av befintlig utlåning, 
prognostiserad nyutlåning, prognostiserade upplåningsför
fall och likviditetskrav utifrån säkerställande av ingångna 
derivat och repor.

Bolaget ska ha en god likviditetsberedskap under normala 
marknadsförhållanden så väl som i perioder med likviditets
påverkande stress. Styrelsen ska omgående informeras vid 
indikationer på förändringar i förutsättningarna att upprätt
hålla en normal likviditetsberedskap. Bolagets organisation 
för likviditetshantering ska vara utformad för att säkerställa 
att Bolagets samtliga betalningsförpliktelser kan mötas i tid 
utan väsentliga merkostnader samt att överlikviditet ska 
möjliggöra en fortsatt omsättning av befintlig utlåning.

Bolaget ska säkerställa en god matchning mellan till
gångar (utlåning och placeringar) och skulder (upplåning 
och eget kapital). Eventuella över eller underskott av likvi
ditet som uppstår i den dagliga verksamheten hanteras intra
dag via Riksbankens betalningssystem RIX, där Bolaget är 
fullvärdig medlem.

Oberoende kontroll
Inom Bolaget finns tre oberoende kontrollfunktioner; avdel
ningen för Risk och Kontroll, regelefterlevnad och intern
revision. Risk och Kontroll och regelefterlevnad utgör till
sammans Bolagets andra försvarslinje medan internrevision 
utgör Bolagets tredje försvarslinje. De tre olika försvars

linjerna visualiseras i organisationsschemat som presenteras 
i avsnittet Riskorganisation.

Risk och Kontroll
Avdelningen för Risk och Kontroll utövar den övergripande 
riskkontrollen och övervakar Bolagets risker, i första hand 
kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa 
risker. Bolagsstyrelsen informeras regelbundet i riskkontrol
lärenden. Funktionen är skild från affärsverksamheten och 
direkt underställd VD. Ansvarig för avdelningen är Bolagets 
riskchef som utses av VD som också rapporterar utnäm
ningen till bolagsstyrelsen.

Regelefterlevnad
Bolagets funktion för regelefterlevnad är en av affärsverk
samheten oberoende kontroll och stödfunktion som är 
direkt underställd VD. Chefen för regelefterlevnadsfunktio
nen utses av VD och rapporterar fortlöpande till VD och till 
bolagsstyrelsen i regelefterlevnadsfrågor.

Regelefterlevnadsfunktionen ansvarar bland annat för att 
övervaka och kontrollera regelefterlevnaden inom den till
ståndspliktiga verksamheten samt ger råd och stöd till verk
samheten och den verkställande ledningen i frågor rörande 
lagar och andra regler som gäller för den tillståndspliktiga 
verksamheten.

Internrevision
Bolagets internrevision, vilken är utlagd på extern part, är en 
oberoende granskningsfunktion som är direkt underställd 
bolagsstyrelsen. Internrevisionen ansvarar för utvärdering 
av hanteringen av risker, Bolagets kontroll och styrprocesser 
samt att verksamheten bedrivs enligt bolagsstyrelsens och 
VD:s intentioner. Internrevisorn rapporterar löpande till 
bolagsstyrelsen, VD och till de externa revisorerna. Bolagssty
relsen fastställer årligen en plan för intern revisionens arbete. 
VD redogör i bolagsstyrelsen för åtgärder som vidtagits med 
anledning av rapporteringen från internrevision.

Riskorganisation
För att tillhandahålla kostnadseffektiv finansiering utan att 
överstiga Bolagets riskaptit ska riskhanteringen i verksam
heten kännetecknas av förebyggande åtgärder som syftar till 
att förhindra och/eller begränsa såväl risker som dess skade
verkningar.

Bolagets riskchef har det samlade ansvaret för Bolagets 
risk ramverk. Respektive avdelningschef ansvarar för hante
ring och kontroll av risker inom sitt verksamhetsområde. 
Framåt och bakåtblickande analyser används för att säker
ställa att Bolaget identifierar, bedömer och mäter risker  
korrekt.
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Avdelningen för Risk och Kontroll, Bolagets funktion för 
riskkontroll, ansvarar för att kontrollera och genomföra 
löpande uppföljning och analys av finansiella och operativa 
risker samt limitkontroll, med rapportering dagligen till VD 
och månatligen till styrelsen.

Risk och Kontroll leds av en riskchef som  rapporterar till 
VD och ingår i verkställande ledningen. Avdelningen ansvarar 
för, utöver vad som nämns ovan, att följa upp att riskrappor
teringen är korrekt enligt gällande externa och interna regler, 
att regelbundet utföra stresstester, att Bolagets affärsmodel
ler är ändamålsenliga och säkra samt att leda och samordna 
arbetet kring operativa risker.

Kreditgruppen är ett beredande organ vid förslag till för
ändringar i limitutrymmen mot placerings och derivat
motparter och medlemmar, samt övriga kreditfrågor som 
kräver beslut av styrelsen eller VD. Bolagets ALCOgrupp 
(Asset  Liability  Committee) ansvarar för att bereda frågor 
gällande marknadsrisk och likviditetsriskfrågor som kräver 
beslut av  styrelsen eller VD.

Bolagets RCCkommitté (Risk Compliance Control) syftar 
till att på ett samlat sätt dokumentera det arbete som sker 
inom Bolagets kontrollfunktioner samt till att bereda kon
trollfunktionernas rapporter till den verkställande ledningen 
och till styrelsen.

Kapitalhantering
Föreningens kapitalhantering syftar till att Koncernen ska 
vara fullgott kapitaliserad för att möta riskerna i verksam
heten, kommande regelkrav och ökande utlåning. 

Kapitalplan och intern kapitalutvärdering
I Föreningen utarbetas årligen en kapitalplan för den kon
soliderade situationen. Kapitalplanen beskriver eventuella 
beslut och ändringar som tagits på Föreningsstämman som 
kan komma att påverka kapitaliseringen, såsom föränd
ringar i kapitalmål, kapitaliseringsmodell eller hantering av 
förlagslån. Kapitalplanen innehåller också en femårsprognos 
över Koncernens kapitalbas med hänsyn till Kommun invests 
kapitaliseringsmodell och förväntningar om kommande 
medlemsinsatser. 

Kapitalplanen utgör en viktig byggsten vid upprättandet 
av den interna kapital och likviditetsutvärderingen (IKLU). 
Inom ramen för IKLU kartläggs riskerna i verksamheten och 
det görs en intern bedömning av Koncernens kapital och lik
viditetsbehov. Den interna kapital och likviditetsutvärde
ringen sammanställs i en rapport som fastställs av Förenings
styrelsen och rapporteras till Finansinspektionen. 

Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för Koncer
nens risknivå och kapitalbehov och är det organ som fast
ställer IKLU för Kommun invests konsoliderade situation. 

Organisationsschema med verksamhetens tre försvarslinjer

HR
Förenings-
styrelsens 

sekreterare

Forskning och 
utbildning

Avdelningen 
för IT och 

 systemstöd

Kredit grupp

Drift och för-
valtning

ALCO
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Digi taliserings-
gruppen   

Affärs-
avdelningen

Utlåning

Skuld-
förvaltningen

Marknad

Ekonomi-
avdelningen

Backoffice

Redo visning

Finansiell 
analys

Verk sam hets-
samordning

Staben
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administra-

tion
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för Risk och 

Kontroll

Regel efter-
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Verkställande direktör VD-sekreterare

Kommun invest i Sverige AB (publ) Internrevision

InternrevisionKommun invest ekonomisk förening

1:a försvarslinjen

2:a försvarslinjen

3:e försvarslinjen
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Föreningens styrelse har vidare det övergripande ansvaret  
för Kommun invests IKLUprocess och Föreningens VD bär 
ansvaret för att integrera IKLUprocessen i Koncernens 
löpande verksamhet och planering.

Kapitalutvärderingen per årsskiftet visar att Kommun
invest möter samtliga regulativa kapitalkrav, se not 2.

Kommande bruttosoliditetskrav
Från tidigast den 1 januari 2021 planeras det nya kapital
kravsmåttet bruttosoliditetsgrad (leverage ratio) att införas 
inom EU. Bruttosoliditetsgraden definieras som relationen 
mellan primärkapitalet och de totala exponeringarna i till
gångar och åtaganden. Rapportering av bruttosoliditetsgrad 
till berörda myndigheter sker sedan 2014. 

I november 2016 publicerade EUkommissionen sin 
rekommendation till översyn av kapitaltäckningsreglerna 
(CRD/CRR IV), inklusive förslag rörande bruttosoliditet. 
EUkommissionen föreslår bland annat en särskild brutto
soliditetsreglering för så kallade Public development credit 
institutions (PDCI) till vilka Kommun invest med stor sanno
likhet kommer att tillhöra. Förslaget avseende vilka krav ett 
institut måste uppfylla för att få räknas som en PDCI revide
rades i december 2017 av både Rådet och Parlamentet. Det 
reviderade förslaget tydliggör att även indirekta expone
ringar (exempelvis utlåning till kommunala bolag) omfattas 
av den särskilda bruttosoliditetsregleringen för PDCI. Dess
utom föreslås att ett institut inte behöver vara etablerat enligt 
offentlig rätt för att få räknas som en PDCI. Kommun invest 
bedömer att Bolaget uppfyller samtliga angivna kriterier för 
att kunna definieras som ett offentligt utvecklingskredit
institut, PDCI. 

För närvarande pågår den så kallade trilogen mellan  
Parlamentet, Rådet och Kommissionen och beslut kring de 
kommande regleringarna förväntas kommuniceras under 
kvartal ett 2019. Om förslagen enligt ovan realiseras kom
mer utlåningen att avräknas från det exponeringsmått som 
används vid beräkningen av Bolagets och Koncernens 

brutto soliditetsgrad i pelare 1. Beräknat på detta sätt möter 
Kommun invest med god marginal det bruttosoliditetskrav 
om 3 procent som diskuteras. 

Finansinspektionen har emellertid kommunicerat att det 
samlade kapitalbehovet för den konsoliderade situationen 
kan komma att inkludera Bolagets utlåning vid myndighet
ens bedömning av risken för alltför låg bruttosoliditet, enligt 
artikel 98,6 i kapitaltäckningsdirektivet (2013/36/EU). 
I dagsläget omfattar Finansinspektionens samlade kapital
bedömning för Kommun invest ett kapitalbehov motsva
rande 1,5 procents bruttosoliditet. Kommun invest tar aktivt 
del i utvecklingen av det kommande bruttosoliditetskravet.

Kommun invests kapitalisering – ett ägaransvar
Föreningen har det primära ansvaret för Koncernens kapita
lisering. Föreningens plan utgår från att Koncernen och 
 Bolaget ska kapitaliseras upp till en nivå motsvarande 
1,5 procents bruttosoliditetsgrad, beaktat Koncernens samt
liga exponeringar. Skulle kapitalbehovet, till följd av exem
pelvis kommande regelförändringar, innebära behov av 
ytterligare kapitalförstärkning, planerar Föreningen i första 
hand att vända sig till medlemmarna för ytterligare medlems
insatser. Enligt Föreningens stadgar finns det en lägsta (obli
gatorisk) och en högsta nivå på insatskapital per invånare 
som Föreningens medlemmar betalar in. Under 2017 har för
eningsstämman beslutat att, om behov uppstår, ska den hög
sta nivån för insatskapital kunna dubbleras. Detta kräver 
dock ett särskilt beslut vid en ordinarie eller extrainkallad 
föreningsstämma. Stadgarna i Föreningen medger även 
andra alternativ, såsom förlagslån och utgivande av 
primärkapital instrument. 

Kapitalisering 2018
Kapitaliseringen i Föreningen sker genom medlemsinsatser 
samt av föreningsstämman beslutad återbetalning av över
skottsutdelning. Under 2018 har kapitalbasen i Föreningen 
ökat med 653,5 mnkr.
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Kommun invests riskhantering i korthet

BESKRIVNING RISKHANTERING

Kreditrisk

Kreditgivningsrisk
Med kreditgivningsrisk avses risken att en 
 motpart i kreditgivningen inte fullföljer sina 
åtaganden.

Utlåning sker endast till medlemmar och av dessa majoritetsägda företag. Utlåning 
kan också ske till kommunala stiftelser och kommunalförbund. Medlemmarna följs 
upp med en egen modell för riskuppföljning och kommunanalys. Bolagets styrelse 
fastställer årligen en koncernlimit för samtliga medlemmar. Limiten innebär en maxi-
mal nivå på Koncernens nettokoncernskuld per invånare. Utlåning till kommunala 
företag, stiftelser och kommunalförbund sker endast om kommunerna lämnat en 
 proprieborgen. Kommuner och regioner har be  skattningsrätt och kan inte försättas 
i konkurs. Staten har även det yttersta ansvaret för kommunsektorns verksamhet. 
Kreditgivningsrisken bedöms vara mycket låg.

Emittentrisk
Med emittentrisk avses risken att en emittent  
av ett värdepapper inte återbetalar hela sitt 
åtagande vid förfall. 

Placeringar sker främst i värdepapper utgivna av stater eller statligt garanterade 
emittenter, där emittenten har ett kredit betyg om lägst A från S&P Global Ratings. 
Maximal återstående löptid på värdepapper i likviditetsreserven är 39 månader. 
Samtliga utestående emittenter följs upp årligen och vid behov. Bolagets styrelse 
fastställer årligen en totallimit för varje emittent. Kommun invests höga krav på 
 emittenter gör att emittentrisken bedöms vara begränsad. 

Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken att motparten 
i ett finansiellt kontrakt fallerar innan slut-
avvecklingen av kassaflödena. Motpartsrisk 
uppkommer då derivatkontrakt ingås med 
 motparter i syfte att reducera eller eliminera 
marknadsrisker. Ett sådant derivatkontrakt kan, 
beroende på förändringar i marknads värden, 
innebära antingen en fordran eller en skuld  
mot motparten.

För att Bolaget ska ingå ett oclearat derivat krävs att motparten vid affärstillfället har 
ett kreditvärde som emittent om lägst BBB+ eller är garanterad av någon med denna 
kreditvärdighet. Har motparten ett kreditvärde lägre än A, tas särskild hänsyn till 
derivatets omsättningsbarhet, komplexitet och löptid. För att Bolaget ska ingå ett 
clearat derivat krävs att motparten vid affärstillfället har ett kreditvärde som emit-
tent om lägst BBB-.

Affärsutrymmet begränsas utifrån ett antal kriterier. Samtliga utestående motparter 
följs upp årligen och vid behov. Derivat expo neringar ska omfattas av ISDA-avtal och 
i de flesta fall CSA-avtal. För nya mot parter är CSA-avtal ett krav. CSA-avtal innebär 
att Kommun invest erhåller säkerheter för de fordringar som överstiger i avtalet fast-
ställd exponering. De säkerheter som Kommun invest erhåller, innebär att motparts-
risken begränsas. Bolagets styrelse fastställer via instruktioner krav på ISDA- och 
CSA-avtalens utformning.

Marknadsrisk
Med marknadsrisk avses risken att netto-
marknadsvärdet (det sammanlagda värdet)  
på Bolagets tillgångar och skulder minskar på 
grund av förändringar i riskfaktorer på den 
finansiella marknaden.

Kommun invests verksamhet och affärsmodell ger upphov till marknadsrisker i form 
av ränterisk, valutarisk, kreditmarknadsrisk, övrig prisrisk och avvecklingsrisk. Mark-
nadsrisk mäts och följs upp löpande. Största delen av ränte- och valutarisker samt 
övrig prisrisk byts mot motpartsrisker genom derivatkontrakt. Kredit mark nads risken 
begränsas dels genom en god matchning av löptider mellan  skulder och tillgångar, 
dels genom att både tillgångarna och skulderna har mycket god kredit kvalitet med, 
historiskt sett, små rörelser i underliggande priser. Bolaget är exponerat mot föränd-
ringar i kreditspreadar på tillgångar och/eller skulder samt förändringar i basis-
swappar. Genom god styrning och kontroll hålls den risken på en kontrollerad och 
acceptabel nivå. Exponering mot ränte- och valutarisk är mycket begränsad.

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna 
infria sina betalningsförpliktelser vid förfallo-
tidpunkten utan att kostnaden för att erhålla 
betalningsmedel ökar avsevärt.

Den strukturella likviditetssituationen ska vara mycket stabil med god löptids-
matchning mellan skulder och tillgångar. Likviditetsrisker begränsas genom att 
Bolaget är full värdig medlem i Riksbankens betalningssystem, RIX. Genom RIX  
kan Kommun invest bland annat låna mot säkerhet. För att säkerställa god likvidi-
tetsberedskap även under perioder av stress har Bolaget en höglikvid likviditets-
reserv. Sammantaget begränsar detta likviditetsriskerna i Bolaget.

Operativ risk
Med operativ risk avses risken för förluster till 
följd av att interna processer och rutiner är 
 felaktiga eller inte ändamålsenliga, mänskliga 
fel, felaktiga system eller externa händelser 
inklusive legala risker. 

Riskidentifiering sker löpande under året i verksamheten. Metoden inkluderar 
åtgärdsplanering för att hantera de identifierade riskerna. Det finns rutiner och 
system stöd för att möjliggöra rapportering och uppföljning av icke önskvärda 
 händelser. God styrning och kontroll innebär att den operativa risken hålls på en 
 kontrollerad och acceptabel nivå.
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God styrning och kontroll är av central betydelse för 
 Koncernen, eftersom den är offentligt ägd och har ett 
ansvarsfullt uppdrag. Bolagsstyrningsrapporten för 
Kommun invest i  Sverige AB återfinns i dess årsredovisning.

Kommuninvestkoncernen
Kommun invest ekonomisk förening (”Föreningen”, org.nr. 
7164532074) äger 100 procent av aktierna i Kommun invest 
i Sverige AB (”Bolaget”, org.nr. 5562814409).

Bolaget äger 100 procent av aktierna i Kommun invest 
Fastighets AB (org.nr. 5564645629). Andelskapitalet i För
eningen uppgick per 20181231 till 6 889,9 (6 770,6) mnkr. 

Varje ny medlem i Föreningen tillskjuter ett andelskapital till 
Föreningen baserat på invånarantal. Per 20181231 hade 
Föreningen 288 (288) medlemmar.

Principer för styrning
Medlemmarna i Föreningen utgörs av svenska kommuner 
och regioner. Föreningen är en medlemssamverkan med 
främsta syfte att ge medlemmarna och deras majoritetsägda 
företag tillgång till kostnadseffektiv och stabil låne
finansiering.

Föreningen ska enligt stadgarna inte drivas med vinst
syfte. När dess behov av konsolidering är tillgodosett ska allt 

Styrning och kontroll i centrum
Kommun invest ekonomisk förening är moderförening i Kommun invest koncernen.
Föreningen ägs av ett stort antal svenska kommuner och regioner med syfte att effektivisera 
deras finansverksamhet. Föreningen utgör tillsammans med Kommun invest i Sverige AB (publ) 
samt Kommun invest Fastighets AB en finansiell företagsgrupp.

 Utnämningsansvar 
 Rapporteringsvägar

Föreningsstämma 

Medlemmar/ägare

Styrelsen

KOMMUN INVEST EKONOMISK FÖRENING

Verkställande direktör

Asset Liability  
Committee (ALCO)

Kreditgrupp

Verkställande   
ledning

Risk Compliance Control 
Committee (RCC)

Styrelsen

Årsstämma 

KOMMUN INVEST I SVERIGE AB

Chef  
Regelefterlevnad

Lekmanna
revisorer

Chef Risk och 
Kontroll

Internrevisor 

Externrevisor

Val 
beredningar

Internrevisor

Externrevisor
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överskott tillfalla medlemmarna. Medlemmarna bestämmer 
själva om verksamhetens inriktning, och ingen medlem har 
ensam ett bestämmande inflytande. På årsstämman har varje 
medlem en röst.

Nedan presenteras några av de principer som bolags
styrningen baseras på. Till detta kommer styrelsens arbets
ordning, instruktionen för den verkställande direktören  
och andra interna regler som styrelsen har fastställt.

Medlemssamråd
För att stimulera till ägarinflytande och dialog genomförs 
årliga medlemssamråd, där representanter för föreningssty
relsen diskuterar aktuella frågor med medlemmarnas före
trädare i mindre forum. Medlemssamråden är viktiga forum 
för att förbereda beslutsärenden inför årsstämman. Inför års
stämman 2018 avhölls medlemssamråden på 18 (18) platser 
runtom i Sverige, med 346 (348) deltagande politiker och 
tjänstemän.

Ägardirektiv
Styrelsen i Föreningen utarbetar ägardirektiv för Bolaget, 
som fastställs årligen på ordinarie föreningsstämma. 
I ägardirektiven formuleras ramarna för den verksamhet som 
Föreningen uppdrar åt styrelsen i Bolaget att utöva. Ägar
direktiven inkluderar framförallt riktlinjer för konsolidering, 
risk nivåer, ersättningsprinciper, principer för resor och repre
sentation, kunskap i finansieringsfrågor, utveckling av pro
dukter och tjänster samt eventuella särskilda uppdrag som 
Föreningen ger Bolaget. Ägardirektiven blir gällande genom 
att de fastställs av årsstämman i Bolaget.

Mål för verksamheten
Koncernens övergripande mål är att skapa största möjliga 
nytta för medlemmarna i Föreningen. Det ska nås bland 
annat genom att ha en hög andel nöjda kunder, att stå för 
en stor andel av medlemmarnas lånefinansiering, att ha  
hög kostnadseffektivitet samt att ha en finansiell styrka  
som stödjer verksamhetens långsiktiga inriktning. 

Ersättningsprinciper
Styrelsen för Bolaget fastställer de ersättningsprinciper som 
gäller inom Bolaget, i enlighet med ägardirektiven. Princi
perna ses även över regelbundet. Då Bolaget av Finans
inspektionen inte anses vara betydande i fråga om storlek, 
intern organisation samt verksamhetens art, omfattning  
och komplexitet, föreligger inte behov av en ersättnings
kommitté. Dessa uppgifter fullgörs i stället av ordföranden 
i  Bolagets styrelse.

Ersättningarna ska skapa förutsättningar för att attra
hera, behålla och motivera medarbetarna så att verksam
heten kan bedrivas på bästa möjliga sätt. Grundprincipen är 
att ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara mark
nadsmässiga utan att vara löneledande och enbart bestå av 
fast lön. Inga rörliga ersättningar utgår. Lönesättningen 
bestäms med hänsyn till arbetsuppgiften och dess svårighets
grad, ansvar och krav på utbildning samt medarbetarens sätt 
att uppfylla kraven som ställs och bidra till förbättringar 
i verksamheten.

Årsstämma
Årsstämman i Föreningen är det högsta beslutande organet 
inom Koncernen. Årsstämman 2018 ägde rum den 26 april 
2018 i Stockholm. Vid stämman var 162 (155) kommuner 
och regioner representerade, motsvarande 56 (54) procent 
av medlemmarna. Vid årsstämman har varje medlem en röst. 
Några av de beslut som fattades var:
•  Årsredovisning.
•  Ränta på insatt kapital och återbäring till medlemmarna.
• Ägardirektiv till Kommun invest i Sverige AB. 
• En reviderad plan för Kommun invests kapitaluppbyggnad. 

Årsstämman i Bolaget avhålls i direkt anslutning till 
 Föreningens årsstämma.

Valberedning
Det finns två valberedningar inom Koncernen, dels en valbe
redning för Föreningen, dels en valberedning för Föreningens 
företag. Valberedningarna har det yttersta ansvaret för att 
beslut om tillsättning bereds i en strukturerad och transpa
rent process, som ger medlemmarna möjlighet att ge sin syn 
på och lämna förslag i tillsättandefrågor och andra därtill 
hörande frågor samt att därigenom skapa goda förutsätt
ningar för väl underbyggda beslut.

Valberedningen för Föreningen utses vid årsstämman, på 
basis av förslag lämnat av Föreningens styrelse. Valbered
ningen för Föreningens företag utses inom Föreningens sty
relse. Föreningens styrelse har beslutat att dess arbetsutskott 
ska utgöra valberedning för Föreningens företag.

Styrelsearbetet 
Styrelsearbetet bedrivs dels i styrelsen för Föreningen, dels 
i styrelsen för Bolaget. Huvudprincipen är att Föreningens 
styrelse hanterar medlems och ägarfrågor och Bolagets 
 styrelse hanterar frågor som rör affärsverksamheten.

Det innebär att frågor rörande nya medlemmar, utträde, 
eventuell uteslutning, borgensfrågor med mera hanteras av 
Föreningens styrelse. Bolagets styrelse hanterar finansierings
frågor, kreditfrågor (exempelvis limiter, analyser) samt andra 
verksamhetsfrågor. Kopplingen mellan de båda styrelserna är 
dock stark, eftersom vissa frågor angår både Förenings och 
Bolagsstyrelsen. Föreningens styrelse, som representerar 
ägarna, har dock ingen direkt bestämmanderätt över Bolagets 
styrelse. Föreningens styrning av Bolagets styrelse sker enbart 
genom stämmobeslut eller stämmobeslutat ägar direktiv.

Mer information om Kommun invests bolagsstyrning 
På Kommun invests webbplats www.kommuninvest.se återfinns 
 följande information:

• Stadgar för Kommun invest ekonomisk förening.

• Information om medlemmar och medlemsinträde.

• Bolagsordning för Kommun invest i Sverige AB.

• Information om valberedningarnas arbete.
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Föreningsstyrelsens arbetsutskott
Inom Föreningens styrelse utses årligen ett arbetsutskott, 
bestående av styrelsens ordförande och vice ordförande samt 
ytterligare minst en styrelseledamot. Arbetsutskottet ska på 
styrelsens uppdrag bland annat svara för beredningen av 
 styrelsens arbete och årligen utvärdera VD:s arbetsinsatser. 
Arbetsutskottet utgör även valberedning för Föreningens 
företag enligt arbetsordning fastställd av föreningsstämman. 
Arbetsutskottet har vidare i uppdrag att träffa Föreningens 
och dotterföretagens externa revisorer och lekmannareviso
rer för att informera sig om revisionens inriktning och 
omfattning samt synen på Föreningens och Koncernens 
 risker. Resultatet av arbetsutskottets arbete ska löpande 
 rapporteras vid styrelsens sammanträden.

Verkställande direktören
Den verkställande direktören ansvarar för Föreningens 
löpande förvaltning i enlighet med styrelsens riktlinjer och 
anvisningar. Då Föreningens medlemmar är demokratiskt 
styrda organisationer och Föreningens verksamhet är av sam
hällsnyttig art, ska verkställande direktörens ansvar för den 
löpande förvaltningen vara begränsad till sådana löpande 
administrativa ärenden som inte är av principiell betydelse 
eller på annat sätt av särskild betydelse för Föreningen. Om 
det i ett enskilt ärende är oklart om beslutande rätten ska till
komma styrelsen eller den verkställande direktören, ska verk
ställande direktören låta styrelsen pröva frågan eller om 
 styrelsens ställningstagande inte kan inväntas, samråda med 
styrelsens ordförande. Enligt Lag (1987:667) om ekono
miska föreningar 6:e kap., 6 §, ges verkställande direktören 
rätt att i vissa fall vidta åtgärder utan styrelsens bemyndi

gande. Av skäl som angivits ovan ska verkställande direk
tören i sådana fall iaktta mycket stor restriktivitet och alltid 
söka samråd med styrelsens ordförande.

Ledningsprövning
I enlighet med regelverket för finansiella företag som står 
under Finansinspektionens kontroll, ledningsprövas styrel
sens ledamöter i Kommun invest ekonomisk förening samt 
verkställande direktören.

Styrelsepresentation
Styrelsen för Kommun invest ekonomisk förening har, från 
och med årsstämman 26 april 2018, bestått av Göran Färm 
(ordförande), Linda Frohm (vice ordförande), Lilly 
Bäcklund, Britta Flinkfeldt, Margreth Johnsson, Therese 
Borg, EwaMay Karlsson, Niklas Karlsson, Örjan Mossberg, 
Jonas Ransgård, Fredrik Larsson, Niclas Nilsson, Roland 
Åkesson, Carina Sándor och Maria Alfredsson. Ledamöterna 
presenteras på sidan 40.

Analys och finanskommittén 
Föreningsstyrelsen utser en Analys och finanskommitté. 
Kommittén ansvarar för uppföljning av medlemmarnas 
 ekonomiska status samt utvecklingen i kommunsektorn  
i sin helhet. Den har dessutom till uppgift att på uppdrag 
av  Föreningens styrelse bereda nya medlemsansökningar. 
 Kommittén består enbart av tjänstemän, eftersom upp
gifterna kräver djup ekonomisk specialkompetens. Enligt 
kommitténs instruktion ska sammansättningen spegla olika 
delar av landet. Medlemmarna ska ha erfarenhet från olika 
kommuntyper samt kunskaper om verksamheter i bolags
form.

Ersättningar
Vid årsstämman 2018 beslutades om en förändrad arvode
ring för föreningsstyrelsen, se vidare not 7 där de samman
lagda arvodena framgår. Totalt arvode till styrelsens leda
möter uppgick för år 2018 till 1 566,1 (1 533,8) tkr.

Valberedning för Föreningens företag 2018/2019 
Göran Färm (S), Norrköpings kommun, ordförande 

Linda Frohm (M), Kalix kommun, vice ordförande 

Ewa-May Karlsson (C), Region Västerbotten

Margreth Johnsson (S), Trollhättans kommun

Mer information om valberedningen, inklusive den fullständiga arbets-
ordningen, finns på www.kommuninvest.se

Styrelsearbetet 2018
Under 2018 har styrelsen haft 5 (5) ordinarie sammanträden  
samt 1 (1) konstituerande  sammanträde. Arbetet och besluten har, 
ut  över de löpande  ärendena, bland annat avsett:

• Medlemssamråd

• Planerad kapitaluppbyggnad

• Ägardirektiv

• Uppföljning av medlemmarna och sektorns skuldsättning

• Frågor kopplade till nya regelverk

• Styrelseutvärdering 

• Internrevisionsrapporter 

• Intern kapital-och likviditetsutvärdering IKLU

• Årsredovisning och delårsrapport
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Styrelsen för Kommun invest 
 ekonomisk förening

GÖRAN FÄRM (S)
Norrköpings kommun

LINDA FROHM (M)
Kalix kommun

LILLY BÄCKLUND (S)
Lycksele kommun

BRITTA FLINKFELDT (S)
Arjeplogs kommun

MARGRETH JOHNSSON (S)
Trollhättans stad

Ordförande Vice ordförande Ordinarie ledamöter

THERESE BORG (SD)
Klippans kommun

EWAMAY KARLSSON (C)
Region Västerbotten

NIKLAS KARLSSON (S)
Landskrona stad

ÖRJAN MOSSBERG (V)
Växjö kommun

JONAS RANSGÅRD (M)
Göteborgs stad

FREDRIK LARSSON (M)
Region Värmland

NICLAS NILSSON (SD)
Kristianstads kommun

ROLAND ÅKESSON (C)
Mönsterås kommun

CARINA SÁNDOR (L)
Skinnskattebergs kommun

MARIA ALFREDSSON (MP)
Gagnefs kommun

SUPPLEANTER 
Peter Hemlin (M)
Sotenäs kommun

Catharina Winberg (M)
Växjö kommun

Christina Johansson (M)
Hällefors kommun

Peter Kärnström (S)
Sandvikens kommun

Camilla Egberth (S)
Motala kommun

AnnaBritta Åkerlind (C)
Örnsköldsviks kommun

Bo Rudolfsson (KD)
Laxå kommun

Mohamad Hassan (L)
Uppsala kommun

Hans Lindberg (S)
Umeå kommun

Ulf Olsson (S)
Borås stad

AnnMarie Johansson (S)
Region Jämtland Härjedalen

Gertowe Thörnros (V)
Degerfors kommun

Pierre Sjöström (S)
Staffanstorps kommun

Roger Persson (MP)
Gävle kommun

Daniel Edström (SD)
Örebro kommun
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REVISORER 
Årsstämman för Kommun invest ekonomisk 
förening väljer externrevisor och lekmanna
revisorer. Kommun invest ska enligt bolags
ordningen ha en revisor. Externrevisorn 
utses av årsstämman på förslag från lek
mannarevisorerna, för tiden intill slutet av 
den ordinarie stämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 Årsstämman har också rätt att utse en 
revisors suppleant.

Samma revisionsbolag som är utsett till 
extern revisor för Koncernen är även utsett 
till  externrevisor för Bolaget och Kommun
invest Fastighets AB. Samma personer som 
är utsedda  lek mannarevisorer för Koncer
nen är även utsedda lek manna revisorer för 
Bolaget. Syftet är att erhålla en mer effektiv 
revision för Koncernen.

Extern revisor
Vid 2016 års årsstämma i Föreningen utsågs, 
för perioden intill slutet av årsstämman 2020, 
KPMG AB till revisionsbolag. KPMG AB har 
som huvudansvarig revisor valt auktorise
rade revisorn Anders Tagde. Huvudansvarig 
revisor träffar styrelsen i Bolaget minst två 
gånger per år, och styrelsen i Föreningen 
minst en gång per år. Bland Anders Tagdes 

övriga revisionsuppdrag kan nämnas  ICA 
Banken och OKQ8 Bank. 

Internrevisor
Styrelsen för Föreningen har från 2016 
utsett PwC (Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers AB) till internrevisionsbolag, med 
certifierade internrevisorn Peter Nilsson 
som internrevisor.

Lekmannarevisorer
Lekmannarevisorerna träffar regelbundet  
de externa revisorerna, styrelseordföranden, 
verkställande direktören och andra repre
sentanter för Koncernen. Vid behov kan 
 lekmannarevisorerna initiera extra gransk
ningsinsatser utöver den normala lag
stadgade revisionen. Lekmanna revisorerna 
utgör även valberedning för att framlägga 
förslag till val av externrevisorer samt 
ersättning till dessa.

På Föreningens årsstämma 2016 utsågs 
följande lekmannarevisorer för Koncernen 
intill slutet av årsstämman 2020:

Barbro Hassel (S), Skara kommun (nyval) 
Cecilia Löfgreen (M), Järfälla kommun 
(nyval).
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Allmänt om verksamheten
Kommun invest bildades 1986 som ett regionalt projekt 
för interkommunalt samarbete i Örebro Län, via bolaget 
Kommun invest i Örebro Län AB. Från och med 1993 blev 
det möjligt för alla kommuner och regioner i landet att 
söka medlemskap i Kommun invest ekonomisk förening 
(Föreningen). Föreningen äger kreditmarknadsbolaget 
Kommun invest i Sverige AB (Bolaget), i vilket all affärs
verksamhet bedrivs.

Samarbetet bygger på frivillighet och affärsmässighet.  
Det primära syftet med verksamheten är att uppnå lång
fristigt goda villkor för medlemmarnas finansiering. Verk
samheten omfattar främst lån för investeringsfinansiering. 
Kommun invest verkar också som medlemsorganisation för 
att påverka de allmänna förutsättningarna för sektorns 
finansiering.

Endast medlemmar i ägarföreningen, samt av medlem
marna kontrollerade bolag, stiftelser och förbund, har rätt 
att utnyttja Kommun invests tjänster. Kredit till sådana bolag, 
stiftelser eller förbund förutsätter att deras ändamål ligger 
inom ramen för den kommunala kompetensen och att med
lemmen tecknat borgen för kredittagarens förpliktelser. Det 
finansiella samarbetet ska bedrivas med minsta möjliga risk
tagande för Föreningen, Bolaget och dess medlemmar.

Finanssamarbetets organisation
Svenska kommuner och regioner kan efter prövning bli med
lemmar i Kommun invest ekonomisk förening. Koncernen 
utgörs huvudsakligen av Föreningen och Bolaget. Bolaget 
äger sedan 1 januari 2012 även Kommun invest Fastighets 
AB. Kommun invest Fastighets AB äger den fastighet där 
 Bolaget bedriver sin verksamhet. 

Solidarisk borgen 
Medlemmarna i Föreningen tecknar en obegränsad solida
risk proprieborgen för Bolagets samtliga förpliktelser. 
I  til lägg till denna förbindelse har borgensmännen tecknat  
ett avtal som fördelar eventuella krav, baserade på borgens
förbindelsen, i relation till respektive kommuns skuld till 
Bolaget. Medlemmarna har också tecknat ett garantiavtal, 
som reglerar medlemmarnas ansvar för de motpartsexpone
ringar som uppstår som en följd av Bolagets användning av 
derivatkontrakt.

Verksamhet byggd på medlemmarnas behov
Omfattningen av Koncernens verksamhet avgörs främst av 
antalet medlemmar i Föreningen och de enskilda medlem
marnas finansiella behov. Per 31 december 2018 hade För
eningen 288 (288) medlemmar, varav 277 (277) kommuner 
och 11 (11) regioner. Därmed var 96 (96) procent av Sveriges 
kommuner och 55 (55) procent av regionerna medlemmar 
(delägare) i Föreningen. Under året tillkom inga nya medlemmar. 

Andelskapital
Föreningens styrelse fastställer årligen hur stor insats nya 
medlemmar ska erlägga. Insatsens storlek är relaterad till 
kommunens eller regionens invånarantal. Det totala andels
kapitalet i Föreningen uppgick vid utgången av 2018 till 
6 889,9 (6 770,6) mnkr. Ökningen är en effekt av inbetalt 
insatskapital från medlemmarna, föranlett av kommande 
regelkrav om bruttosoliditet, se sidan 35. Därutöver kan 
andelskapitalet ökas genom stämmobeslut om insats
emission eller genom beslut om nya årliga insatser. 

Medlemsstatus
Antalet medlemmar i Kommun invest ekonomisk förening 
uppgick vid årets slut till 288 (288). Ingen uppsägning av 
medlemskapet har skett under 2018 och ingen återbetalning 
av insats kapital till följd av uppsägning kommer att ske 
under kommande räkenskapsår.

Återbäring och insatsränta på medlemsinsatser
Genom beslut på Föreningens årsstämma använder sig 
 Föreningen från och med räkenskapsåret 2011 av över
skottsutdelningsformen återbäring och insatsränta för att 
synliggöra resultatet i Bolaget hos Föreningens medlemmar/
ägare. 

Ekonomiskt utfall
Föreningen redovisar för 2018 ett resultat före skatt om 
720,2 (974,9) mnkr. Resultatet är främst hänförligt ett 
koncern bidrag från Bolaget om 750,6 (987,5) mnkr.  
Resultat efter skatt uppgick till 717,8 (974,8) mnkr.
 

Förvaltningsberättelse  
– Moderföreningen
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Personal
Föreningen har inte haft några anställda under 2018 varför 
inga löner har utgått.

Vinstdisposition
Styrelsen för Kommun invest ekonomisk förening föreslår 
att:

Till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel 
723 142 927 kr disponeras på följande sätt:

Till medlemmarna utdelas 1,5 % 
insatsränta på insatskapitalet 102 089 401

Till medlemmarna utdelas åter-
bäring i proportion till respektive 
medlems andel av den totala 
affärsvolymen under 2018 615 736 599

Balanseras i ny räkning 5 316 927

Summa disponerat 723 142 927

Se även not 11 på sidan 82. 

Att berättigade till insatsränta och återbäring är de  kommuner 
och regioner som blivit medlemmar i Föreningen senast 
31 december 2018.

Att utbetalning av ränta på insatskapital och återbäring ska 
ske senast en månad efter beslut på Föreningens årsstämma 
2019.

Att med affärsvolym avses på respektive medlem för 2018 
belöpande genomsnittlig låneskuld till Kommun invest 
i  Sverige AB. I medlems affärsvolym inräknas också sådan 
låneskuld i medlems bolag med mera på sätt som anges 
i stadgarna §15.

Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar 
innebär att Kommun invest vid varje tidpunkt ska ha en kapital
bas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kredit
risker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom 
beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verk
samheten i enlighet med Kommun invests interna kapital ut
värderingspolicy. Den totala kapitalrelationen uppgår till 
192,8 (231,4) procent, att jämföra med kravet, inklusive 
buffert krav, om 11,5 (11,5) procent. Kapitalbasen uppgår 
efter föreslagen vinstdisposition till 7 553,0 (6 899,5) mnkr 
och slutligt minimikapitalkrav till 313,4 (238,5) mnkr. 
 Specifikation av  posterna framgår av not 2, avsnitt Kapital
täckning Koncernen.

Kommun invests ekonomiska ställning ger inte upphov till 
annan bedömning än att Kommun invest kan förväntas full
göra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens 
bedömning är att den föreslagna utdelningen av insatsränta 
och återbäring inte äventyrar Föreningens ekonomiska situa
tion. Av de föreslagna utdelade medlen förväntas en del åter
föras till Föreningen som insatskapital från de medlemmar 
som inte betalt upp till högsta beslutade nivå för medlems
insats. Det för detta ändamål beräknade men ännu ej beslu
tade kapitaltillskottet uppgår till 30,9 (57,9) mnkr.

Vad beträffar Kommun invests resultat och ställning 
i övrigt, hänvisas till resultat och balansräkningar med till
hörande bokslutskommentarer. 
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Finansiella rapporter

FINANSIELLA RAPPORTER
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Resultaträkning – Koncernen
1 januari–31 december

Mnkr Not 2018 2017

Ränteintäkter beräknade enligt effektivräntemetoden 494,0 450,6

Övriga ränteintäkter 11,3 1,7

Räntekostnader beräknade enligt effektivräntemetoden 436,7 481,4

Övriga räntekostnader –69,5 –55,0

RÄNTENETTO 3 872,5 878,7
Provisionskostnader 4 –8,2 –7,3

Nettoresultat av finansiella transaktioner 5 161,4 512,0

Nettoresultat av borttagande av finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 0,5 0,2

Övriga rörelseintäkter 6 7,6 6,2

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 1 033,3 1 389,6

Allmänna administrationskostnader 7 –273,5 –273,0

Av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar 18 –5,3 –4,8

Av- och nedskrivningar på materiella tillgångar 19 –3,9 –4,4

Övriga rörelsekostnader 8 –4,5 –3,5

SUMMA KOSTNADER –287,2 –285,7
RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER 746,1 1 103,9
Kreditförluster, netto 9 –24,3 –

RÖRELSERESULTAT 721,8 1 103,9
Skatt 10 –3,7 –28,0

ÅRETS RESULTAT 718,1 1 075,9

Rapport över totalresultat – Koncernen
1 januari–31 december

Mnkr 2018 2017

ÅRETS RESULTAT 718,1 1 075,9

ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen

Finansiella tillgångar som kan säljas – 24,1

Finansiella tillgångar som kan säljas, överfört till resultaträkningen – –35,6

ÖVRIGT TOTALRESULTAT – –11,5
TOTALRESULTAT 718,1 1 064,4
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Kommentarer till resultaträkningen – Koncernen
Räntenetto
Kommun invest har under året sänkt utlåningsmarginalen 
genom en ny prissättningsstrategi där hänsyn inte tas för orea-
liserade marknadsvärdesförändringar. För mer information, se 
avsnitt Viktiga händelser under året på sidan 4. Marginalsänk-
ningen påverkade räntenetto negativt, men detta kompensera-
des helt av volymökningen under året. Koncernens räntenetto 
uppgick till 872,5 (878,7) mnkr och var därmed marginellt 
lägre än föregående år. 

Kommun invest beviljar utlåning med negativ ränta, vilken 
redovisas som räntekostnad och uppgick under perioden till 
229,0 (161,8) mnkr. För mer information gällande hur räntein-
täkter och räntekostnader redovisas samt periodens räntenetto, 
se not 3.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 
161,4 (512,0) mnkr. Resultatet förklaras huvudsakligen av ore-
aliserade marknadsvärdeförändringar om 164,4 (426,0) mnkr. 
Eftersom Kommun invest har för avsikt att hålla tillgångarna 
och skulderna till förfall realiseras normalt sett inte dessa vär-
den. För ytterligare information se not 29.

De orealiserade marknadsvärdeförändringarna under året 
förklaras av att Kommun invest under året har sänkt utlånings-
marginalen mot kund, samt att upplåningskostnaden vid finan-
siering i svenska kronor under perioden blivit relativt sett billi-
gare än finansiering i utländska valutor. Då det bland skulderna 
bara är upplåning i utländsk valuta som redovisas till verkligt 
värde har den dyrare finansieringen i amerikanska dollar inne-
burit en minskning av marginalen mellan Kommun invests upp- 
och utlåningskostnader på de instrument som värderas till 
verkligt värde. 

För mer information om nettoresultatet av finansiella trans-
aktioner, se not 5. 

 

Kostnader
Kostnaderna uppgick till 287,2 (285,7) mnkr, inklusive kostna-
den för resolutionsavgift om 69,1 (66,3) mnkr.

Resolutionsavgiften beräknas som en riskjusterad andel av 
balansomslutningen med avdrag för utlåning. Den riskjuste-
rade andelen bestäms av Bolagets riskprofil i förhållande till 
övriga avgiftsskyldiga institut i enlighet med kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2015/63. Resolutionsavgiften för år 
2018 har för Kommun invest av Riksgälden fastställts till 
69,1 (66,3) mnkr. Resolutionsavgiften utgjorde 24 (23) procent 
av Kommun invests totala kostnader år 2018.

Exklusive resolutionsavgiften uppgick kostnaderna till 
218,1 (219,4) mnkr, varav personalkostnader utgjorde 
124,0 (122,3) mnkr och övriga kostnader 94,1 (97,1) mnkr. 

Kreditförluster, netto uppgick till 24,3 (–) mnkr. Kommun-
invest har inte haft någon konstaterad kreditförlust. Samtliga 
kreditförluster är förväntade kreditförluster beräknade i enlig-
het med redovisningsstandarden IFRS 9 som trädde i kraft 
1 januari 2018. IFRS 9 föreskriver att förväntade kreditförluster 
ska beräknas utifrån en framåtblickande analys av ekonomisk 
utveckling. För mer information om kreditförluster se not 2.

Årets resultat
Kommun invests rörelseresultat, resultat före skatt, uppgick till 
721,8 (1 103,9) mnkr. I rörelseresultatet ingår orealiserade 
marknadsvärdeförändringar om 164,4 (426,0) mnkr. Exklu-
sive marknadsvärdeförändringar uppgick rörelseresultatet till 
557,4 (677,9) mnkr. Årets skattekostnad redovisad i resultat-
räkningen uppgick till 3,7 (28,0) mnkr. För mer information 
angående redovisad skatt, se not 10. Resultatet efter skatt upp-
gick till 718,1 (1 075,9) mnkr.

Rörelseresultat före skatt
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Balansräkning – Koncernen
Per den 31 december 

Mnkr Not 2018 2017

TILLGÅNGAR
Belåningsbara statsskuldförbindelser 2, 12 39 230,3 24 635,8

Utlåning till kreditinstitut 2 1 870,7 698,5

Utlåning 2, 14 355 710,0 310 147,3

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 2, 15 7 457,8 12 500,0

Derivat 2, 17, 30 11 333,2 8 044,6

Immateriella tillgångar 18 15,7 10,9

Materiella tillgångar, inventarier 19 5,3 7,4

Materiella tillgångar, byggnader och mark 19 29,8 31,1 

Aktuell skattefordran 78,6 80,7

Övriga tillgångar 21 1 463,8 802,4

Uppskjuten skattefordran 10 0,6 0,6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15,2 12,1

SUMMA TILLGÅNGAR 417 211,0 356 971,4

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut 2 584,0 1 318,4

Emitterade värdepapper 2 396 796,9 337 755,8

Derivat 2, 17, 30 5 959,6 7 793,9

Övriga skulder 22 4 578,3 671,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43,4 43,2

Avsättningar 23 0,1 –

Efterställda skulder 24 1 000,1 1 000,1

Summa skulder och avsättningar 408 962,4 348 582,4

Eget kapital
Andelskapital 6 889,9 6 770,6

Reserver 12,0 –0,7

Balanserat resultat 628,6 543,2

Årets resultat 718,1 1 075,9

Summa eget kapital 26 8 248,6 8 389,0
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 417 211,0 356 971,4
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Kommentarer till balans räkningen – Koncernen

Tillgångar
Kommun invests totala tillgångar uppgick vid periodens slut till 
417 211,0 (356 971,4) mnkr och utlåningen till kommunerna 
och regionerna står för huvuddelen av tillgångarna. Utlåning 
uppgick till ett redovisat värde om 355 710,0 (310 147,3) mnkr 
vid årsskiftet. Ökningen i utlåningen beror på ett fortsatt högt 
investeringsbehov i kommunsektorn i kombination med lägre 
utlåningspriser, se avsnitt Räntenetto på sidan 47. I nominella 
termer uppgick utlåningen till 353 946,1 (308 042,3) mnkr.

Likviditetsportföljen, bestående av balansräkningsposterna 
Belåningsbara statsskuldförbindelser, Utlåning till kreditinsti-
tut samt Obligationer och andra räntebärande värdepapper, 
ökade till 48 558,8 (37 834,3) mnkr.

Även derivattillgångarna (derivat med positivt marknads-
värde) har ökat till 11 333,2 (8 044,6) mnkr. Främsta orsaken 
till förändringarna i derivattillgångarnas storlek är den star-
kare amerikanska dollarn som ökar värdet på derivat som säk-
rar valutarisken från upplåning i amerikanska dollar. 

Balansräkningsposten övriga tillgångar uppgick till 1 463,8 
(802,4) mnkr. Ökningen i övriga tillgångar härrör främst till 
ställda säkerheter om 1 454,4 (793,0) mnkr. Ställda säkerheter 
för derivat clearade hos central clearingmotpart nettas per 
motpart och valuta i balansräkningen, se vidare not 30. Ställda 
kontant säkerheter för derivat som ej har clearats hos en central 
motpart för clearing föreligger ej kvittningsrätt och tas därmed 
upp till fullo i balansräkningen. För mer information om 
övriga tillgångar se not 21.

Skulder
Kommun invests skulder uppgick till 408 962,4 
(348 582,4) mnkr och upplåningen ökade under året till 
397 380,9 (339 074,2) mnkr. 

Derivatskulderna (derivat med negativt marknadsvärde) 
uppgick till 5 959,6 (7 793,9) mnkr.

 Balansräkningsposten övriga skulder uppgick till 4 578,3 
(671,0) mnkr. I övriga skulder ingår erhållna säkerheter om 
4 551,8 (654,8) mnkr. Erhållna säkerheter för derivat clearade 
hos central motpart för clearing nettas per motpart och valuta i 
balansräkningen, se vidare not 30. Erhållna kontantsäkerheter 
för derivat som ej har clearats hos central clearingmotpart före-
ligger ej kvittningsrätt och tas därmed upp till fullo i balans-
räkningen. Ytterligare information angående övriga skulder 
återfinns i not 22.

Efterställda skulder består av ett 30-årigt förlagslån från 
Föreningens medlemmar till Kommun invest ekonomisk fören-
ing. Lånet, inklusive upplupen ränta, uppgick till 1 000,1 
(1 000,1) mnkr.

Eget kapital
För information om Eget kapital se Redogörelse för förändring 
i eget kapital på sidan 50. 
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Redogörelse för förändringar  
i eget kapital – Koncernen
Mnkr Andelskapital Reserver1

Balanserad 
vinst eller förlust

Totalt eget  
kapital

Ingående eget kapital 2017-01-01 6 307,5 9,3 990,0 7 306,8
Totalresultat
Årets resultat 1 075,9 1 075,9

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 1,5 –1,5 –

Årets totalresultat –11,5 –11,5

Summa totalresultat – –10,0 1 074,4 1 064,4

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –445,3 –445,3

Nytt andelskapital under perioden

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 40,7 40,7

Insatser från befintliga medlemmar 422,4 422,4

Utgående eget kapital 2017-12-31 6 770,6 –0,7 1 619,1 8 389,0

Utgående eget kapital 2017-12-31 6 770,6 –0,7 1 619,1 8 389,0
Övergångseffekt IFRS 9 3,8 –11,8 –8,0

Ingående eget kapital 2018-01-01 6 770,6 3,1 1 607,3 8 381,0
Totalresultat
Årets resultat 718,1 718,1

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 8,9 –8,9 –

Årets totalresultat –

Summa totalresultat – 8,9 709,2 718,1

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –969,8 –969,8

Nytt andelskapital under perioden

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap –

Insatser från befintliga medlemmar 119,3 119,3

Utgående eget kapital 2018-12-31 6 889,9 12,0 1 346,7 8 248,6

1)  Reserver består av Fond för verkligt värde innefattande finansiella tillgångar som kan säljas samt Fond för utvecklingsutgifter. Fond för utvecklingsutgifter motsvarar aktiverade 
 egenupparbetade utvecklingskostnader som förts om från balanserad vinst eller förlust, justerat med en proportionell andel av avskrivningen som förts tillbaka från fonden till  
fritt eget kapital. 

2018-12-31 2017-12-31

Finansiella tillgångar som kan säljas – –3,8

Fond för utvecklingsutgifter 12,0 3,1

12,0 –0,7

En mer detaljerad redogörelse för förändring i Koncernens eget kapital återfinns i not 26.
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Kommentarer till redogörelse för förändringar i eget kapital – Koncernen

Eget kapital
Vid utgången av år 2018 uppgick det egna kapitalet i Koncernen 
till 8 248,6 (8 389,0) mnkr. Eget kapital har under perioden 
främst påverkats av årets resultat om 718,1 (1 075,9) mnkr samt 
av utbetalning av överskottsutdelning om 969,8 (445,3) mnkr 
till Föreningens medlemmar baserat på återbäring samt ränta på 
insatskapital för räkenskapsåret 2017. Under året har dessutom 
kapitalinsatser om 119,3 (463,1) mnkr från Föreningens med-
lemmar tillkommit. För mer information gällande överskottsut-
delning samt kapitaluppbyggnad via kapitaltillskott, se sidan 31 
samt sidorna 34–35. 

Övergången till IFRS 9 har påverkat eget kapital negativt 
med 8,0 mnkr, se not 32 för mer information.

Fond för utvecklingsutgifter om 12,0 (3,1) mnkr motsvarar 
aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader justerat med
en proportionell andel av avskrivningen som förts tillbaka från 
fonden till fritt eget kapital

För mer information om Koncernens och Föreningens eget 
kapital se not 25 samt 26.
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Kassaflödesanalys – Koncernen
1 januari – 31 december

Mnkr 2018 2017

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 721,8 1 103,9

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet –130,4 –416,6

Betald inkomstskatt –1,6 –8,0

589,8 679,3

Förändring av likviditetsportfölj –9 564,7 19 661,8

Förändring av utlåning –45 915,2 –33 877,0

Förändring av övriga tillgångar –663,6 –791,0

Förändring av övriga skulder 3 907,6 657,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten –51 646,1 –13 669,1

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar –11,0 –2,1

Förvärv av materiella tillgångar –0,5 –3,1

Avyttring av materiella tillgångar – 0,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten –11,5 –5,0

Finansieringsverksamheten
Emission av räntebärande värdepapper 202 020,3 147 432,9

Förfall och återköp av räntebärande värdepapper –148 339,2 –134 228,9

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –969,8 –445,3

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap – 40,7

Insatser från befintliga medlemmar 119,3 422,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 52 830,6 13 221,8

Årets kassaflöde 1 173,0 –452,3

Likvida medel vid årets början 698,5 1 150,8

Likvida medel vid årets slut 1 871,5 698,5

Likvida medel består i sin helhet av utlåning till kreditinstitut vilka vid anskaffningstillfället har en löptid om högst 3 månader samt  
är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar 9,2 9,2

Vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar – 0,3

Kursdifferenser från förändring av finansiella anläggningstillgångar 0,5 –0,1

Orealiserade marknadsvärdesförändringar –164,4 –426,0

Kreditförluster, netto 24,3 –

Summa –130,4 –416,6

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet
Erhållen ränta1 352,2 371,0

Erlagd ränta2 1 260,6 277,3

1)  Som erhållen ränta redovisas de betalningar som har betalats och erhållits för Koncernens utlåning och placeringar samt de betalningar som betalats och erhållits avseende derivat
kontrakt som används för att säkra Koncernens utlåning och placeringar.

2)  Som erlagd ränta redovisas de betalningar som har betalats och erhållits för Koncernens upplåning samt de betalningar som betalats och erhållits avseende derivatkontrakt som 
används för att säkra Koncernens upplåning.

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten

2018 IB Kassa flöden
Valutakurs-

förändringar
Verkligt värde-

förändring Koncern bidrag UB

Upplåning inkl. derivat 338 823,5 53 681,1 0,5 –497,8 – 392 007,3

Summa 338 823,5 53 681,1 0,5 –497,8 – 392 007,3
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Resultaträkning – Moderföreningen
1 januari–31 december

Mnkr Not 2018 2017

Rörelsens kostnader 7 –17,5 –16,6

Rörelseresultat –17,5 –16,6

Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från andelar i koncernföretag, koncernbidrag 750,6 987,5

Uppskrivning av finansiell anläggningstillgång – 6,5

Räntekostnader 3 –0,2 –0,4

Ränteintäkter Förlagslån 3 – 9,7

Räntekostnader Förlagslån 3 –12,7 –11,8

Summa finansiella intäkter och kostnader 737,7 991,5

Resultat efter finansiella poster 720,2 974,9

Resultat före skatt 720,2 974,9

Skatt 10 –2,4 –0,1

ÅRETS RESULTAT 717,8 974,8

Rapport över totalresultat  
– Moderföreningen
1 januari–31 december

Mnkr 2018 2017

Årets resultat 717,8 974,8

Övrigt totalresultat – –

Årets totalresultat 717,8 974,8
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Balansräkning – Moderföreningen
Per den 31 december 

Mnkr Not 2018 2017

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 16 7 100,0 7 100,0

Summa anläggningstillgångar 7 100,0 7 100,0

Omsättningstillgångar
Fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,5 0,1

Fordran på dotterbolag 20 1 639,8 1 752,3

Övriga kortfristiga fordringar 0,1 –

Summa omsättningstillgångar 1 640,4 1 752,4

Utlåning till kreditinstitut 13 18,7 36,3

SUMMA TILLGÅNGAR 8 759,1 8 888,7

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Andelskapital 25 6 889,9 6 770,6

Reservfond 140,3 140,3

Balanserat resultat 11 5,3 0,3

Årets resultat 11 717,8 974,8

Summa eget kapital 7 753,3 7 886,0

Skulder
Långfristiga skulder

Efterställda skulder 24 1 000,1 1 000,1

Summa långfristiga skulder 1 000,1 1 000,1

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 22 0,5 0,4

Skatteskulder 22 2,4 0,4

Övriga kortfristiga skulder 22 0,4 0,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2,4 1,5

Summa kortfristiga skulder 5,7 2,6

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 8 759,1 8 888,7
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Redogörelse för förändringar i eget kapital  
– Moderföreningen

Mnkr Andelskapital Reservfond1 Fritt eget kapital
Totalt  

eget kapital

Ingående eget kapital 2017-01-01 6 307,5 140,3 445,6 6 893,4

Årets resultat 974,8 974,8

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –445,3 –445,3

Avsättning reservfond –

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 40,7 40,7

Insatser från befintliga medlemmar 422,4 422,4

Utgående eget kapital 2017-12-31 6 770,6 140,3 975,1 7 886,0

Ingående eget kapital 2018-01-01 6 770,6 140,3 975,1 7 886,0

Årets resultat 717,8 717,8

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –969,8 –969,8

Avsättning reservfond –

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap –

Insatser från befintliga medlemmar 119,3 119,3

Utgående eget kapital 2018-12-31 6 889,9 140,3 723,1 7 753,3

1) Reservfond avser tidigare lagstadgad avsättning till bundet eget kapital. Kravet avskaffades år 2016 och tidigare gjorda avsättningar står kvar.
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Kassaflödesanalys – Moderföreningen
1 januari – 31 december

Mnkr 2018 2017

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 720,2 974,9

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet –750,6 –994,0

Betald inkomstskatt –0,4 –7,6

–30,8 –26,7

Förändring av leverantörsskulder 0,1 0,0

Förändring av övriga skulder 1,0 1,1

Förändring av övriga tillgångar –0,5 0,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten –30,2 –25,5

Finansieringsverksamheten1

Nyemission i dotterföretag – –1 000,0

Återköp av förlagslån – 1 000,0

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –969,8 –445,3

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap – 40,7

Insatser från befintliga medlemmar 119,3 422,4

Förändring av skuldförhållanden inom Koncernen 863,1 26,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12,6 44,0

Årets kassaflöde –17,6 18,5

Likvida medel vid årets början 36,3 17,8

Likvida medel vid årets slut 18,7 36,3

Likvida medel består i sin helhet av kassa och bank.

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Ej erhållna koncernbidrag –750,6 –987,5

Uppskrivning av finansiell anläggningstillgång – –6,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –750,6 –994,0

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet
Erhållen ränta – 9,7

Erlagd ränta –12,9 –12,2

1)  Föreningen har valt att under finansieringsverksamheten presentera koncernbidrag, överskottsutdelning, ny insats från medlemmarna samt nyemission i dotterföretag då dessa 
 transaktioner är nära sammankopplade med varandra.
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Noter
Alla belopp anges i miljoner kronor i den mån inte annat 
uttryckligen anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen 
den 6 mars 2019. Resultat- och balansräkning blir föremål 
för fastställelse på årsstämman den 11 april 2019.

Överensstämmelse med normgivning och lag
Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som tilläm-
pades i årsredovisningen för 2017 med undantag för ändringar 
föranledda av nya IFRS-standarder som har trätt i kraft 1 janu-
ari 2018. Jämförande period har inte räknats om.

Upplysningar om karaktär och omfattning av risker som 
härrör från finansiella instrument lämnas på sidorna 32–36 
i förvaltningsberättelsen samt i not 2.

Koncernen
Koncernredovisningen är upprättad enligt av EU antagna inter-
nationella redovisningsprinciper – International Financial 
Reporting Standards – IFRS. I koncernredovisningen tillämpas 
också kompletterande regler i Lag om årsredovisning i kredit-
institut samt värdepappersbolag (ÅRKL) och Finansinspektio-
nens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kredit-
institut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och RFR 1, 
kompletterande redovisningsregler för koncerner utgiven av 
rådet för finansiell rapportering.

Föreningen
Föreningens årsredovisning är upprättad enligt Årsredovis-
ningslagen (ÅRL) och RFR 2, redovisning för juridiska personer 
utgiven av rådet för finansiell rapportering. Detta innebär att 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden följs så långt 
detta är möjligt, inom ramen för ÅRL och med de undantag som 
motiveras av skatteregler.

Nya och ändrade lagar, standarder och tolkningar
Kommun invest har ändrat redovisningsprinciper hänförliga till 
två nya IFRS-standarder som trädde i kraft den 1 januari 2018, 
IFRS 9, Finansiella instrument och IFRS 15, Intäkter från avtal 
med kunder. Inga jämförelsetal har räknats om gällande årsre-
dovisningen 2017. Effekt från införandet av IFRS 9 har justerats 
i eget kapital, se not 32. IFRS 15 har inte skapat några över-
gångseffekter i balansräkningen. Årsredovisningen för 2018 
har även anpassats efter ändringar i IFRS 7, Finansiella instru-
ment: Upplysningar.

Övriga nya eller ändrade lagar, standarder och tolkningar 
som har införts under året har inte haft någon väsentlig påver-
kan på Kommun invests resultat, ställning, upplysningar, kapi-
talkrav, kapitalbas eller stora exponeringar.

IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS 9, Finansiella instrument, har ersatt IAS 39 Finansiella 
instrument: redovisning och värdering och består av tre delar; 
klassificering och värdering, nedskrivningar samt säkringsredo-
visning. Effekten av övergången till IFRS 9 beskrivs i not 32. 
Jämförelsetal har inte räknats om. Övergångsregler avseende 
nedskrivningarnas påverkan på kapitalbasen har inte tillämpats. 

För Kommun invests värdering av Utlåning samt Utlåning 
till kreditinstitut innebar övergången till IFRS 9 ingen föränd-
ring i värdering. För posterna Belåningsbara statsskuldförbin-

delser och Obligationer och räntebärande värdepapper innebar 
övergången till IFRS 9 att de placeringar som enligt IAS 39 klas-
sificerades som tillgångar som kan säljas har omklassificerats 
till upplupet anskaffningsvärde vid övergången till IFRS 9. 
Omvärderingen har minskat ingående eget kapital med 0,8 mnkr. 
Redovisning och värdering av finansiella skulder har inte änd-
rats vid övergången till IFRS 9. För mer information se avsnitt 
Finansiella instrument samt not 32.

De nya principerna avseende nedskrivningar av finansiella 
tillgångar innebär en modell som baseras på förväntade, istäl-
let för konstaterade, kreditförluster. De förväntade kreditför-
lusterna vid övergången till IFRS 9 uppgick till 7,2 mnkr, vilka 
justerade ingående eget kapital per den 1 januari 2018. För mer 
information och beräkningsmodell för kreditförluster se 
avsnitt Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella 
instrument på finansiella instrument samt not 2.

Kommun invest har valt att nyttja undantagsregeln i IFRS 9 
och kommer tills vidare fortsätta att tillämpa säkringsredovis-
ning enligt IAS 39. Upplysningar om säkringsredovisning har 
anpassats efter de nya upplysningskraven, se not 17.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 är en ny redovisningsstandard för intäkter från kund-
kontrakt och ersätter nuvarande standarder och tolkningar för 
intäktsredovisning i IFRS. IFRS 15 gäller inte för finansiella 
instrument. Standardens påverkan på Kommun invests resultat, 
ställning, upplysningar, kapitalkrav, kapitalbas eller stora 
exponeringar är immateriell och har inte föranlett någon över-
gångseffekt i Kommun invests finansiella rapporter. Ingen juste-
ring har gjorts i ingående balans hänförlig till IFRS 15. 

Kommun invest har en finansförvaltningstjänst, KI Finans, 
som träffas av IFRS 15, vilken redovisas under övriga rörelse-
intäkter. Prestationsåtagandet för tjänsten sträcker sig över ett 
kalenderår och faktureras och betalas av kund under året, vil-
ket innebär att det inte finns någon avtalstillgång eller avtals-
skuld upptagen i balansräkningen. För mer information om 
redovisade intäkter och upplysningar hänförliga till IFRS 15 
se avsnitt Övriga rörelseintäkter samt not 6. 

Nya och ändrade lagar, standarder och tolkningar  
som ej trätt i kraft
Av de nya standarder och tolkningar som träder i kraft efter 
år 2018 har nedanstående regler bedömts kunna påverka 
Kommun invests framtida årsredovisning. Kommun invest 
 förtidstillämpar inga regler utan tillämpar reglerna när de är 
fastställda att tillämpas av EU. Övriga nya och ändrade lagar, 
standarder och tolkningar som ännu ej trätt i kraft bedöms  
inte ha någon väsentlig påverkan på Kommun invests resultat, 
ställning, upplysningar, kapitalkrav, kapitalbas eller stora 
exponeringar.

IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16, Leasingavtal, är en ny leasingstandard som träder i 
kraft den 1 januari 2019 och ersätter IAS 17 Leasingavtal. En 
väsentlig skillnad i den nya leasingstandarden är att leasingav-
tal inte längre klassificeras som finansiella eller operationella 
för leasingtagare. Istället introduceras en redovisningsmodell 
där leasingavtalen tas upp i balansräkningen som nyttjanderätt 
och leasingskuld. Leasingkostnaderna fördelas mellan ränte-
netto och avskrivningar fördelat över leasingperioden. 

Kommun invests leasingaktivitet ingår inte i kärnverksam-
heten, övergången är immateriell och kommer att justera ingå-
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ende balans per 1 januari 2019. Inga jämförelsetal kommer att 
räknas om och övergång kommer att göras med förenklad 
metod samt att nyttjanderätt kommer att värderas till samma 
belopp som leasingskulden och därmed uppstår inga över-
gångseffekter i eget kapital. Kommuninvest kommer vid över-
gången till IFRS 16 att klassificera alla avtal som leasingavtal 
vilka klassificerades som leasing enligt IAS 17. Majoriteten av 
Kommuninvests leasingavtal består av leasing där underlig-
gande tillgång är av lågt värde och dessa kommer att redovisas 
direkt i resultaträkningen.

Standardens påverkan är immateriell i relation till 
Kommun invests resultat, ställning, upplysningar, kapitalkrav, 
kapitalbas eller stora exponeringar.

Väsentliga bedömningar och antaganden
Vid upprättande av årsredovisningen görs bedömningar och 
antaganden som påverkar redovisning och tilläggsupplys-
ningar. De viktigaste bedömningarna vid tillämpning av redo-
visningsprinciper utgör hur finansiella instrument klassificeras 
och värderas enligt vad som redogörs för nedan i avsnitten 
Finansiella instrument. Observera att det är olika avsnitt för 
räkenskapsåren 2017 och 2018 då IAS 39 tillämpades under 
2017 och IFRS 9 tillämpas under 2018. Redovisningsprinci-
perna för 2017 har komprimerats för att framför allt beskriva 
skillnaderna mellan åren 2017 och 2018. För fullständiga redo-
visningsprinciper för 2017 se årsredovisningen för räkenskaps-
året 2017, sidorna 57–61.  För tillgångar och skulder värderade 
till verkligt värde påverkas värdet av bedömningen av om till-
gängliga marknadspriser är baserade på en aktiv marknad. Vid 
fastställandet av verkligt värde för finansiella instrument som 
ej handlas på en aktiv marknad tillämpas värderingstekniker 
och därvid görs antaganden som kan vara förenade med 
osäker het. I not 29 beskrivs hur verkligt värde för finansiella 
instrument beräknas inklusive väsentliga antaganden, osäker-
hetsfaktorer samt känslighetsanalys. Redovisningen har upp-
rättats på basis av upplupet anskaffningsvärde med undantag 
för en betydande del av Kommun invests finansiella tillgångar 
och skulder som redovisas till verkligt värde vid bristande över-
ensstämmelse eller till upplupet anskaffningsvärde med juste-
ring för verkligt värde avseende den risk som är föremål för 
säkringsredovisning. Se vidare avsnittet om Finansiella instru-
ment och not 29. 

Bedömning har gjorts gällande Kommun invests affärsmo-
dell för finansiella tillgångar som är att hålla tillgångarna till 
förfall. Under året har ingen förändring skett gällande affärs-
modellens syfte och bedömningen är att affärsmodellen har 
både efterlevts under året och dess syfte att erhålla kontraktu-
ella kassaflöden kvarstår. I bedömningen har inkluderats att 
Bolagets Finanspolicy är oförändrad samt utvärdering av årets 
försäljningar. För mer information om nettoresultat av finan-
siella tillgångar se not 5.

Kommun invest beräknar förväntade kreditförluster i enlig-
het med IFRS 9 på finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde. Vid beräkning av förväntade kreditförlus-
ter används bland annat framåtblickande scenarion och anta-
ganden. Metod för att fastställa förväntade kreditförluster är 
därmed förenad med osäkerhet. I not 2 redogörs för metodva-
len och dess antaganden.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga 
bolag i vilka moderbolaget kontrollerar mer än 50 procent av 
röstetalet eller på annat sätt har bestämmande inflytande.  
Dotterbolag konsolideras från och med den dag då kontrollen 
överförs till koncernen och upphör att konsolideras den dag då 

kontrollen skiljs från koncernen. När kontrollen över ett  
dotterbolag upphört inkluderas dotterbolagets resultat endast 
för den del av redovisningsåret under vilken koncernen hade 
kontroll över dotterbolaget. 

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. 
Transaktioner mellan koncernföretag, balansposter och oreali-
serade vinster på transaktioner mellan företag elimineras.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Kommun invests funktionella valuta är svenska kronor och de 
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga 
belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste 
miljon tal.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktions-
dagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räk-
nas om till den funktionella valutan enligt den valutakurs som 
föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår 
vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen.

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsvärde-
metoden.

Ränteintäkter och räntekostnader
Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultat-
räkningen består av:
•  Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till 

upplupet anskaffningsvärde.
•  Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas 

till verkligt värde via resultaträkningen.
•  Räntor på derivat som är säkringsinstrument och för vilka 

säkringsredovisning tillämpas.
•  Räntor på finansiella tillgångar klassificerade som finansiella 

tillgångar som kan säljas.

Ränteintäkter och räntekostnader på utlåning, räntebärande 
värdepapper, skulder till kreditinstitut samt derivat beräknas 
och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. I ränte-
intäkter och räntekostnader inkluderas i förekommande fall 
periodiserade belopp avseende transaktionskostnader.

Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden består av ränte-
intäkter på utlåning och placeringar samt ränteintäkter och 
räntekostnader från derivat som säkrar utlåning och place-
ringar. 

Räntekostnader enligt effektivräntemetoden består av 
ränte kostnader på upplåning samt ränteintäkter och räntekost-
nader från derivat som säkrar upplåningen.

Eftersom det i derivatkontrakt är möjligt att erhålla ränta i 
betalbenet innebär rådande ränteläge att Kommun invest i 
många fall totalt sett erhållit ränta för en upplåning och dess 
derivatsäkring. Detta har medfört att totala räntekostnader 
uppgår till ett positivt belopp.

Kommun invest beviljar utlåning med negativ ränta, denna 
negativa ränteintäkt redovisas som räntekostnad.

I övriga ränteintäkter och övriga räntekostnader ingår bland 
annat ränta på ställd och erhållen säkerhet samt kostnader för 
rating och upplåningsprogram. 

Efter ändring i IAS 1, paragraf 82a, ska ränteintäkter enligt 
effektivräntemetoden specificeras separat i resultaträkningen. 
Detta har föranlett ändring av resultaträkningen med ny upp-
delning inom räntenettot. Kommun invest har valt att även spe-
cificera räntekostnader enligt effektivräntemetoden på separat 

Not 1 forts. 
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rad för en mer enhetlig och konsekvent presentation. Uppdel-
ningen har även gjorts i not. För mer information om ränte-
intäkter och räntekostnader se not 3.

Provisionskostnader
Provisionskostnader består av kostnader för mottagna tjänster 
såsom depåavgifter, betalningsförmedlingsprovisioner och 
värde pappersprovisioner.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realise-
rade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med 
anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finan-
siella transaktioner består av:
•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar 

och skulder som värderas till verkligt värde via resultat-
räkningen, fördelat på handel, obligatoriskt eller genom  
til lämpning av verkligt värde option.

•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där 
 säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas.

•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post 
med avseende på säkrad risk i säkring av verkligt värde.

•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på tillgångar med 
värdeförändring i övrigt totalresultat.

•  Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar 
och skulder.

•  Valutakursförändringar.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklu-
derar på tillgångssidan utlåning, utlåning till kreditinstitut, 
räntebärande värdepapper, derivat samt övriga finansiella till-
gångar. Bland skulder och eget kapital återfinns skulder till 
kreditinstitut, emitterade värdepapper, derivat, efterställda 
skulder samt övriga finansiella skulder. För mer information, 
se not 29.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balans-
räkningen när Kommun invest blir part enligt instrumentets 
avtalsmässiga villkor.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när de 
avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena från den finansiella 
tillgången upphör eller vid en överföring av den finansiella till-
gången och Kommun invest i samband med detta överför i allt 
väsentligt samtliga av de risker och fördelar som är förknip-
pade med ägande av den finansiella tillgången. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet 
fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av 
en finansiell skuld.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och 
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det 
föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt när det före-
ligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att 
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och 
avyttring av finansiella instrument redovisas på affärsdagen, 
som utgör den dag då Kommun invest förbinder sig att förvärva 
eller avyttra instrumentet.

Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets 
verkliga värde med beaktande av transaktionskostnader, för-
utom de tillgångar och skulder som återfinns i kategorin finan-
siella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, vilka värderas till verkligt värde utan beak-
tande av transaktionskostnader.

Klassificering och värdering av finansiella instrument (IFRS 9)
Sedan den 1 januari 2018 tillämpar Kommun invest IFRS 9 och 
finansiella tillgångar klassificeras utifrån Kommun invests 
affärsmodell. Affärsmodellen identifieras på portföljnivå och 
återspeglar hur portföljens finansiella tillgångar hanteras till-
sammans i syfte att uppnå ett specifikt affärsmål.

Möjliga affärsmodeller för finansiella tillgångar är:
• Hålla till förfall. 
• Hålla till förfall och sälja.
• Innehav för handel eller utvärdering på verkligt värde basis.

Kommun invests finansiella tillgångar delas in i tre portföljer; 
utlåningsportfölj, likviditetsportfölj och övrigt. Samtliga port-
följer bedöms ha samma affärsmål, att erhålla kontraktuella 
kassaflöden, och affärsmodellen är att hålla till förfall. För att 
säkerställa att kassaflöden enbart består av kapitalbelopp och 
ränta på kapitalbelopp genomförs SPPI-test löpande på 
Kommun invests nya tillgångar. Ett SPPI-test genomfördes även 
på befintlig reskontra vid övergången till IFRS 9. Kommun-
invest har per den 31 december 2018 ingen tillgång som har fal-
lerat SPPI-testet. Klassificeringen av affärsmodell och utfall av 
SPPI-testet påverkar Kommun invests värdering av finansiella 
tillgångar. 

Finansiella instrument kan värderas enligt kategorierna:
• Upplupet anskaffningsvärde.
• Verkligt värde via övrigt totalresultat.
•  Verkligt värde via resultaträkningen uppdelat på handel, 

 obligatorisk eller verkligt värde option.

Upplupet anskaffningsvärde
När affärsmodellen för finansiella tillgångar är att hålla till 
förfall och kassaflöden enbart består av kapitalbelopp och 
ränta på kapitalbelopp, det vill säga klarar SPPI-testet, ska de 
finansiella tillgångarna värderas till upplupet anskaffnings-
värde. Det innebär att upplupet anskaffningsvärde är basen för 
Kommun invests värdering av finansiella tillgångar eftersom 
affärsmodellen för Kommun invests samtliga instrument är att 
hålla till förfall och samtliga tillgångar bedöms ha kassaflöden 
enbart bestående av kapitalbelopp och ränta på kapitalbelopp. 

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde 
när bristande överensstämmelse inte existerar. I finansiella 
skulder ingår posterna skulder till kreditinstitut, emitterade 
värdepapper samt övriga finansiella skulder såsom erhållen 
marginalsäkerhet och leverantörsskulder.

Verkligt värde via övriga totalresultat
Kommun invest har ingen affärsmodell med syfte att både hålla 
till förfall och sälja och därmed heller inga finansiella instrument 
i värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat. 

Verkligt värde via resultaträkningen
Värderingskategorin verkligt värde via resultaträkningen delas 
upp på handel, obligatorisk och verkligt värde option. 

Kommun invests derivat som innehas för ekonomisk säk-
ring, men som ej ingår i säkringsredovisning, redovisas under 
värderingskategorin handel för skuldderivat och obligatorisk 
för tillgångsderivat.

Om Kommun invest har en finansiell tillgång som fallerar 
SPPI-testet värderas det instrumentet inom kategorin obligato-
risk verkligt värde via resultaträkningen. 

Kommun invest tillämpar verkligt värde optionen när bris-
tande överensstämmelse har identifierats. Bristande överens-
stämmelse uppstår när ett instrument säkrats med ett eller flera 
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derivatkontrakt för att minimera marknadsrisker utan att säk-
ringsredovisning tillämpas. Eftersom derivat värderas till verk-
ligt värde via resultaträkningen men inte den säkrade posten 
uppstår en bristande överensstämmelse. När så är fallet värde-
ras även den ekonomiskt säkrade posten till verkligt värde via 
resultaträkningen genom verkligt värde optionen. Det skulle 
leda till bristande överensstämmelse i redovisningen om deriva-
tet värderades till verkligt värde via resultaträkningen men inte 
dess säkrade post. 

Finansiella skulder i kategorin verkligt värde via resultat-
räkningen avser främst upplåning i fast ränta samt strukture-
rad upplåning, det vill säga upplåning som är uppsägningsbar 
och/eller har kupongbetalning som är rörlig men inte kopplad 
till interbankränta. Anledningen till att upplåning i fast ränta 
identifierats till denna kategori är att dessa upplåningar säkras 
ekonomiskt med ett derivat utan att säkringsredovisning till-
lämpas. Det skulle leda till bristande överensstämmelse om 
derivat värderades till verkligt värde via resultaträkningen, 
men inte dess upplåning.

Anledningen till att strukturerad upplåning identifierats till 
denna kategori är att upplåningen innehåller väsentliga inbäd-
dade derivat och att det medför att det i en betydande utsträck-
ning minskar inkonsekvenser i värdering av fristående derivat 
och upplåning.

Klassificering och värdering av finansiella instrument (IAS 39)
Jämförelsetalen avseende finansiella instrument från räken-
skapsår 2017 har redovisats enligt IAS 39 och är inte omräk-
nade. 

Enligt IAS 39 klassificeras ett finansiellt instrument vid för-
sta redovisningen delvis utifrån i vilket syfte instrumentet för-
värvades, men också utifrån de valmöjligheter som finns i stan-
darden. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet 
värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs 
nedan.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via  
resultaträkningen
Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till 
verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultat-
räkningen.

Denna kategori består av två undergrupper: dels finansiella 
tillgångar och skulder som utgör innehav för handelsändamål, 
dels andra finansiella tillgångar och skulder som Kommun-
invest vid första redovisningstillfället identifierat till denna 
kategori.

I den första undergruppen ingår derivat som innehas för 
ekonomisk säkring men som ej ingår i säkringsredovisning.

I den andra undergruppen ingår tillgångar såsom utlåning 
och placeringar. Anledningen till att Kommun invest har identi-
fierat tillgångar till denna kategori är att åtgärda en bristande 
överensstämmelse avseende värdering och redovisning som 
annars skulle uppstå. Kriterierna för bristande överensstäm-
melse är samma som för IFRS 9.

I den andra undergruppen ingår även skulder till kreditinsti-
tut samt emitterade värdepapper, principerna är i enlighet med 
principerna för finansiella skulder i IFRS 9. 

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är tillgångar som har fast-
ställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade 
på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet 
anskaffningsvärde och redovisas till det belopp som beräknas 
inflyta, det vill säga efter avdrag för osäkra fordringar. Här 
ingår utlåning till kreditinstitut samt viss utlåning.

Finansiella tillgångar som kan säljas
I denna kategori ingår Kommun invests placeringar i räntebä-
rande värdepapper vilka ej ingår i handelslagret eller inte har 
ett tillhörande räntesäkringsderivat.

Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt 
värde med värdeförändringar redovisade över övrigt totalresul-
tat. Värdeförändringar som beror på nedskrivningar eller på 
valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen. Vidare 
redovisas räntan i resultaträkningen.

Den löpande värderingen till verkligt värde som redovisas 
över övrigt totalresultat görs tills dess att instrumentet förfaller 
eller avyttras. Vid avyttring av tillgången redovisas ackumule-
rad vinst/förlust, som tidigare redovisats över övrigt totalresul-
tat, i resultaträkningen.

Övriga finansiella skulder
Här ingår skulder till kreditinstitut, emitterade värdepapper, 
efterställda skulder samt övriga finansiella skulder såsom till 
exempel leverantörsskulder. Skulderna värderas till upplupet 
anskaffningsvärde.

Säkringsredovisning
Kommun invest har valt att tills vidare fortsätta tillämpa IAS 39 
gällande säkringsredovisning och principerna är därmed oför-
ändrade mellan 2017 och 2018. Ändringar har dock skett 
i  tilläggsupplysningar för att uppfylla nya upplysningskrav, 
se not 17. 

För att uppnå en rättvisande bild av verksamheten tillämpar 
Kommun invest, där möjligheten finns, säkringsredovisning av 
verkligt värde för de tillgångar och skulder som har säkrats 
med ett eller flera finansiella instrument. Den säkrade risken är 
risken för förändring i verkligt värde till följd av förändringar 
i swapräntan. Den säkrade posten värderas därför om utifrån 
förändringar i verkligt värde med avseende på den risk som 
säkrats. Som säkringsinstrument använder Kommun invest 
ränte- och valutaränteswappar. Detta innebär att tillgången/
skulden värderas till verkligt värde via resultaträkningen med 
avseende på de komponenter som instrumentet säkrar.

All eventuell ineffektivitet redovisas i resultaträkningen. 
Om en säkringsrelation inte uppfyller kraven på effektivitet 
avbryts säkringsrelationen och tillgången/skulden redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde och den ackumulerade värdeför-
ändringen på tillgången/skulden periodiseras över återstående 
löptid. Kommun invests säkringsrelationer har bedömts vara 
effektiva.

Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella  instrument 
(IFRS 9)
Kommun invest har sedan införandet av IFRS 9 den 1 januari 
2018 börjat beräkna förväntade kreditförluster på finansiella 
tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde. Förlust-
reserveringar görs även på åtaganden utanför balansräkningen, 
vilka för Kommun invest består av beviljade ej utbetalda lån, 
likviditetsgarantier samt byggkreditiv. Kommun invest har inga 
konstaterade kreditförluster.

Den särskilda ställningen i den svenska konstitutionen och 
den kommunala beskattningsrätten gör att kommuner och 
regioner inte kan försättas i konkurs. Inte heller kan de upp-
höra att existera på annat sätt. Det är också förbjudet att pant-
sätta kommunal egendom vilket innebär att kommunerna och 
regionerna med hela sin skattekraft och samtliga tillgångar 
svarar för ingångna förbindelser.

Förändringar i förväntade kreditförluster redovisas i resul-
taträkningen på raden Kreditförluster, netto. I balansräk-
ningen redovisas förväntade kreditförluster som en nedskriv-
ning av tillgångens redovisade värde på tillgångar som enligt 
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Not 1 forts. 

IFRS 9 är föremål för nedskrivningar. Förlustreserveringar på 
åtaganden utanför balansräkningen redovisas som avsättning i 
balansräkningen. 

För information om kreditförluster och beräkningsmodell 
se not 2 och för resultateffekt av kreditförluster se not 9. Efter-
som Kommun invest inte har några kreditförluster upptagna 
under IAS 39 finns inga upplysningar om jämförelsetal vid över-
gången till IFRS 9.

Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument 
(IAS39)
Vid varje rapporttillfälle utvärderar Kommun invest om det 
finns objektiva belägg som tyder på att en finansiell tillgång 
eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning till följd av 
att en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat efter det 
att tillgången redovisats för första gången och att dessa förlust-
händelser har en inverkan på de uppskattade framtida kassa-
flödena från tillgången eller gruppen av tillgångar. Objektiva 
belägg utgörs dels av observerbara förhållanden som inträffat 
och som har en negativ inverkan på möjligheten att återvinna 
anskaffningsvärdet, dels av betydande eller utdragen minsk-
ning av det verkliga värdet för en investering i en finansiell pla-
cering klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas.

Om objektiva belägg finns som visar på behov av nedskriv-
ning för en finansiell tillgång som redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde, beräknas eventuellt nedskrivningsbelopp 
som skillnaden mellan nuvärdet av tillgångens uppskattade 
framtida kassaflöden diskonterade till den ursprungliga effek-
tivräntan och tillgångens redovisade värde. Kommun invest har 
bedömt att det inte föreligger något nedskrivningsbehov per 
den 31 december 2017.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den 
immateriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod från och 
med den månad tillgången anskaffas och därmed nyttjas. Nytt-
jandeperioderna omprövas minst årligen. Den beräknade nytt-
jandeperioden är 5 år.

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen 
om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att komma Kommun invest till förfogande och anskaffnings-
värdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar. Det redovisade värdet 
för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräk-
ningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/
avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid 
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden 
mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med 
avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst/förlust redovi-
sas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjan-
deperiod från och med den månad tillgången anskaffas och 
därmed nyttjas. Kommun invests beräknade nyttjandeperioder 
för inventarier är 3 alternativt 5 år. För konstföremål som ingår 
i balansräkningen görs ingen avskrivning.

Pensionering genom försäkring
Kommun invests pensionsplaner för kollektivavtalade tjänste-
pensioner är tryggade genom försäkringsavtal med Alecta.

Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd plan en plan för ersätt-
ningar efter avslutad anställning enligt vilka företaget betalar 
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har 
någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare 
avgifter om den juridiska enheten inte har tillräckliga till-
gångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför 
sig till anställdas tjänstgöring under innevarande period och 
tidigare. En förmånsbestämd pensionsplan definieras som 
annan plan för ersättningar efter avslutad anställning än 
avgiftsbestämd plan.

Pensionsplanen för Kommun invests anställda har bedömts 
vara en avgiftsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. 
Kommun invests pensionsinbetalningar redovisas som en kost-
nad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de 
anställda utfört tjänster åt Kommun invest under en period. 
Premier betalas till Alecta baserat på aktuell lön.

Beträffande pensionsvillkor för ledande befattningshavare 
har Kommun invest beslutat följa de principer som redovisas i 
regeringens riktlinjer för ledande befattningshavare för statligt 
ägda bolag (april 2009). Kommun invest betalar en premie-
bestämd pensionsförsäkring motsvarande 30 procent av VD:s 
och ledande befattningshavares pensionsgrundande lön dock 
längst till och med 65 års ålder. I samband med att Kommun-
invest valt att trygga VD:s utfästelse via pensionsförsäkring, mot 
tidigare via en pantsatt kapitalförsäkring, har den pantsatta 
kapitalförsäkringen upplösts och istället tryggats via pensions-
försäkring med motsvarande belopp som utfallit från kapital-
försäkringen. Kapitalförsäkringen löstes upp under 2017.

Årets kostnader för försäkringspremier framgår av not 7.

Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar personalkost-
nader, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbets-
givar avgifter och andra sociala avgifter samt inhyrd personal, 
utbildningskostnader och övriga personalkostnader. Övriga 
kostnader som ingår i de administrativa kostnaderna är resolu-
tionsavgift, konsult-, lokal-, IT-, rese-, rating-, marknadsdata-
kostnader samt övriga kostnader. För mer information se not 7.

 
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter består främst av finansförvaltnings-
tjänsten KI Finans som Kommun invest tillhandahåller till med-
lemmarna i Kommun invest ekonomisk förening. De medlem-
mar som har valt att använda denna tjänst betalar en årsavgift 
till Kommun invest, vilken redovisas under övriga rörelse-
intäkter.

Intäkterna från KI Finans redovisas sedan 1 januari 2018 
under IFRS 15. IFRS 15 är en ny standard för intäktsredovisning 
som bygger på en femstegsmodell där företaget ska:
•  Identifiera avtalet med kunden: Det här steget uppfylls enbart 

av intäkter kopplade till KI Finans då kriterierna för att det 
ska finnas en kund inte uppfylls för resterande intäkts poster 
inom detta avsnitt.

•  Identifiera prestationsåtagande: Avtalet ger kund rätt till 
åtkomst av tjänst som anses distinkt och kontroll anses över-
förd per 1 januari då avtalen löper kalenderårsvis. Presta-
tionsåtagandet uppfylls över tid under avtalets löptid.

•  Fastställa transaktionspriset: Villkor för transaktionspris 
specificeras i avtal och är alltid fast. Det sker ingen justering 
för betydande finansieringskomponent på transaktionspriset 
då avtal löper på ett år och betalning sker inom det året.

•  Allokera transaktionspriset till prestationsåtagande: Trans-
aktionspriset för tjänsten kan allokeras till kunds rätt att, 
i enlighet med avtal, nyttja finansförvaltningstjänsten vilket 
också är Kommun invests prestationsåtagande.
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•  Redovisning av intäkt: Kommun invest redovisar en intäkt för 
KI Finans under avtalsperioden när kund har rätt till åtkomst 
av tjänsten, vilket innebär att intäkt för finansförvaltnings-
tjänsten periodiseras över kalenderåret. 

Kommun invest har inga specifika utgifter kopplade till avtal 
som betalas av kund. Löpande utgifter relaterade till KI Finans 
kostnadsförs. 

Övergången till IFRS 15 har inte inneburit en förändring av 
Kommun invests redovisning av intäkter i de finansiella rappor-
terna mot föregående period. För mer information se not 6.

Övriga rörelsekostnader
Som övrig rörelsekostnad redovisas främst kostnader för 
marknads föring och försäkring.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing. 
 Leasingavgifterna periodiseras och redovisas linjärt över 
leasing avtalets längd.

Skatter
Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt och upp-
skjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen för-
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot övrigt 
totalresultat eller eget kapital varvid även tillhörande skatte-
effekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas avseende aktuellt år. 
Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Eget kapital
Kommun invest har klassificerat andelskapitalet i Kommun-
invest ekonomisk förening som eget kapital i koncernen då 
andelskapitalet har de egenskaper och uppfyller de villkor som 
anges i IAS 32:16 A och B, se även not 25.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är framtagen med indirekt metod. Kassa-
flöden redovisas indelade i in- och utbetalningar från den 
löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finan-
sieringsverksamheten. I den löpande verksamheten ingår 
främst förändring i utlåning- och likviditetsportföljen. Investe-
ringsverksamheten innefattar investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar. Finansieringsverksamheten visar emis-
sion samt förfall/återköp av emitterade värdepapper. Kommun-
invest tillämpar undantagsregeln i IAS7:23 och nettoredovisar 
emissioner kortare än 3 månader. I finansieringsverksamheten 
ingår även nyemission samt förändring av koncernskuld.

Segmentrapportering
Kommun invest upprättar inte segmentrapportering då enbart 
ett segment, utlåning till medlemmarna, finns. All verksamhet 
bedrivs i Sverige och alla kunder har sin hemvist i Sverige. 
Kommun invest har ingen kund som står för mer än, eller lika 
med, 10 procent av intäkterna.

Föreningens redovisningsprinciper
Föreningens redovisningsprinciper följer dem som tillämpas i 
Koncernen förutom att resultat- och balansräkningar följer års-
redovisningslagens uppställningsformer. IFRS 9 tillämpas ej 
utan finansiella instrument redovisas baserat på anskaffnings-
värde samt att aktier i dotterföretag redovisas till anskaffnings-
värde. Erhållna koncernbidrag redovisas i resultaträkningen 
som intäkter från andelar i koncernföretag.

Not 2 Risk- och kapitalhantering

Koncernen
Kommun invests huvuduppdrag är att säkerställa tillgång till 
stabil och effektiv upplåning för kommunsektorn. Detta inne-
bär att med utgångspunkt i kundernas behov låna upp pengar 
på den finansiella marknaden. All finansiell verksamhet i Kon-
cernen bedrivs i Bolaget. Verksamhets modellen innebär att 
Bolaget är utsatt för risker. Bolagets mål, prin ciper och meto-
der för att hantera dessa risker samt metoder för att mäta ris-
ken presenteras nedan (se även s. 32–36 för en övergripande 
beskrivning av Kommuninvests riskprofil och riskorganisation 
samt den separata Risk- och kapitalhanteringsrapport som 
finns på www.kommuninvest.se). Inom varje riskområde fram-
går även aktuell exponering samt beräknat kapitalbehov.

Under 2018 har inga väsentliga förändringar skett avseende 
Bolagets mål, principer eller metoder för att hantera risk. Bola-
gets exponeringar mot olika risktyper har heller inte väsent-
ligen förändrats.

Kreditrisk
Med kreditrisk avses risken för förlust till följd av en motparts 
oförmåga att infria sina förpliktelser i rätt tid. Kreditrisk uppstår 
på olika sätt i Kommun invests verksamhet och delas upp i tre 
områden; kreditgivningsrisk som uppstår i utlåningsverksam-
heten, emittentrisk som uppstår i Bolagets likviditetsreserv och 
motpartsrisk som uppstår när Bolaget använder sig av derivat.

Kreditrisk hanteras utifrån Kommun invests Riskstrategi, 
Kredit policy och Finanspolicy. Styrelsen fastställer minst årli-
gen  limiter för samtliga placerings- och derivatmotparter där 
 limiten avser Bolagets totala exponering mot motparten. 
Löptids limiter bestäms av VD utifrån motpartens kreditvärdig-
het. När Bolaget bedömer vilka placerings- och derivatmotpar-
ter som ska godkännas, samt de krav som ska ställas på dessa, 
tas hänsyn till motpartens kreditvärdighet inklusive ägarför-
hållanden, verksam hetens inriktning och omfattning samt 
finansiell stabilitet. 

Not 1 forts. 
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Koncernens kreditriskexponeringar framgår av tabellen nedan. För 2017 återges enbart redovisat värde då Bolaget inte hade några 
reserveringar av förväntade kreditförluster under IAS 39. Samtliga reserveringar för 2018 avser stadie 1. 

Kreditriskexponering 2018 2017

Redovisat 
bruttovärde

Förväntade 
kredit–

förluster
Redovisat 

värde1

Riskvägt 
exponerings–

värde Kapitalkrav
Redovisat 

värde1

Riskvägt 
exponerings–

värde Kapitalkrav

Kreditgivning
Utlåning till kommuner och kommunala 
bolag2 355 738,5 –28,5 355 710,0 – – 310 147,3 – –

- Riskklass 1 230 784,0 –17,4 230 766,6 – – 200 626,6 – –

- Riskklass 2 113 889,9 –10,1 113 879,8 – – 99 526,2 – –

- Riskklass 3 4 853,6 –0,4 4 853,2 – – 4 274,9 – –

- Riskklass 4 6 211,0 –0,6 6 210,4 – – 5 719,6 – –

Placeringar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 39 232,4 –2,1 39 230,3 – – 24 635,8 – –

- AAA 37 071,9 –2,1 37 069,8 – – 21 221,4 – –

- AA 1 254,0 – 1 254,0 – – 2 575,9 – –

- A 906,5 – 906,5 – – 838,5 – –

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 7 457,8 – 7 457,8 – – 12 500,0 – –

- AAA 5 064,5 – 5 064,5 – – 11 785,3 – –

- AA 2 393,3 – 2 393,3 – – 714,7 – –

Utlåning till kreditinstitut 1 871,4 –0,7 1 870,7 374,1 29,9 698,5 139,7 11,2

- AA 1 871,4 –0,7 1 870,7 374,1 29,9 698,5 139,7 11,2

Derivat
Derivat 11 333,2 – 11 333,2 – – 8 044,6 – –

- AA 4 269,5 – 4 269,5 – – 3 538,0 – –

- A 6 311,1 – 6 311,1 – – 3 932,3 – –

- BBB 752,6 – 752,6 – – 574,3 – –

Övriga tillgångar
Övriga tillgångar 1 609,0 – 1 609,0 360,4 28,8 945,2 221,5 17,7

Åtaganden utanför balansräkningen
Utställda lånelöften2 1 213,6 –0,1 1 213,5 – – 1 834,3 – –

Beviljad, ej utbetald utlåning2 2 144,4 –0,0 2 144,4 – – 2 476,2 – –

Totalt (inkl. poster utanför 
balansräkningen) 420 600,3 –31,4 420 568,9 734,5 58,7 361 281,9 361,2 28,9

1)  Det redovisade värdet motsvarar maximal kreditriskexponering utan hänsyn till erhållna säkerheter eller andra former av kreditförstärkning. 
För information om erhållna säkerheter, se avsnitt Motpartsrisk på sidan 67.

2) Mot säkerhet av kommunal borgen. För definition av Riskklass 1–4, se avsnitt Kreditgivningsrisk på sidan 66.

Förväntade kreditförluster 
Bolaget har en Kreditriskkommitté som kvartalsvis samman-
träder för att bedöma förändringar i Bolagets fasallokering och 
förväntade kreditförluster. Dessa förändringar rör kvantitativa 
modeller som bygger på indata och antaganden. Processen 
omhändertas i sin helhet av avdelningen för Risk och Kontroll 
samt ekonomiavdelningen. 

Förändringar av kreditrisken följs dagligen och förväntade 
kreditförluster (ECL) uppdateras på daglig basis. De tre fakto-
rerna sannolikhet för fallissemang (PD), förlust vid fallisse-
mang (LGD), exponering vid fallissemang (EAD) samt fasalloke-
ringen följs löpande och kvartalsvis görs en samlad bedömning 
av periodens utveckling samt eventuellt behov av justering av 
modellen. 

Kreditriskexponering
Kommun invests likviditetsreserv består av placeringar i dessa 
motpartstyper:
•  Stater och statligt relaterade motparter såsom delstater, 

 kommuner och kreditinstitut liknande Kommun invest.
Kommun invests utlåningsportfölj består av utlåning till följande 
grupper:

•  Kommuner och regioner (medlemmar i Föreningen).
•  Bolag, kommunalförbund och andra entiteter där medlem-

marna har ett majoritetsinflytande (kommunal borgen).
Poster utanför balansräkningen:
•  Nyutlåning som avtalats men ännu ej betalats ut, byggkreditiv 

och likviditetsgaranti.

Beräkning av förväntade kreditförluster 
Vid beräkning av förväntade kreditförluster (ECL) multipliceras 
sannolikhet för fallissemang (PD) med förlust vid fallissemang 
(LGD) och exponering vid fallissemang (EAD).
ECL = PD * LGD * EAD

Förväntad löptid
För Bolagets utlåning tillämpas indikatorer för att löpande 
följa utvecklingen av kreditrisken. Samtliga kreditexpone-
ringar är i fas 1 vilket innebär reserveringar utifrån 12 måna-
ders förväntade kreditförluster. Skulle en utlåningsmotpart på 
grund av förhöjd kreditrisk klassificeras i fas 2 kommer expo-
neringen att utgå från samtliga kassaflöden under den återstå-
ende löptiden. 

Not 2 forts. 
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För likviditetsreserven nyttjar Kommun invest regelverkets 
undantag för låg kreditrisk med stöd i likviditetsreservens kredit-
riskprofil och goda kreditkvalitet. Låg kreditrisk definierar 
Kommun invest som ett kreditbetyg från Moody’s om lägst Baa3 
och S&P Global Ratings om lägst BBB-. Kommun invest har för 
närvarande endast placeringar i motparter med god kreditkvali-
tet som är stater eller har statlig relation.

Kvalitativa bedömningar görs av negativa förändringar i 
kreditbetyg för att fastställa om det skett en signifikant ökning 
i kreditrisk. Under förutsättning att ingen signifikant ökning 
bedöms ha inträffat och kreditbetyget klarar Bolagets krav för 
låg kreditrisk, består tillgången i fas 1 vilket innebär 12 måna-
ders förväntade kreditförluster. 

Definition av fallissemang
All utlåning som inte sker direkt till medlemmar kräver en 
 proprieborgen för hela kreditbeloppet från en eller flera 
 medlemmar.

Kommun invests definition av ett fallissemang är i linje med 
de riktlinjer som Europeiska Bankmyndigheten (EBA) tagit 
fram och innebär att en motpart fallerat när något eller båda av 
följande situationer inträffat:
•  Kommun invest anser det osannolikt att motparten till fullo 

kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser.
•  Någon av motpartens förpliktelser gentemot Kommun invest 

är förfallen till betalning sedan mer än 90 dagar.

Innan exponeringen ska anses som fallerad ska Kommun invest 
genomföra en expertbedömning. Denna ska bedöma:
•  Om en så kallad teknisk förfallosituation har uppstått, vilket 

grundas på Europeiska Bankmyndighetens riktlinjer.
•  Om exponeringen är direkt mot en medlem (kommun eller 

region). Den fördjupade analysen motiveras framförallt av 
kommunernas grundlagsskyddade roll i samhället, som bland 
annat omfattar beskattningsrätt, vilket leder till att en kom-
mun i praktiken inte kan försättas i konkurs.

Fastställande av försämrad kreditkvalitet
Kommun invest använder en uppsättning indikatorer för att 
löpande följa utvecklingen av kreditrisken i utlåningsport-
följen. Indikatorernas funktion är att påvisa om det sker en  
förändring i sannolikhet för fallissemang som ska leda till för-
flyttning mellan kreditriskfaserna utifrån gränsvärden. Vid 
ingången av kontraktet klassificeras en tillgång i fas 1 vilket 
innebär att ett 12 månaders sannolikhet för fallissemang  
tillämpas. Vid signifikant ökning i kreditrisk förflyttas den  
till fas 2 som innebär att sannolikhet för fallissemang på den 
återstående löptiden tillämpas. Vid fallissemang flyttas expo-
neringen till fas 3.

Kommun invest använder dels kvantitativa och dels kvalita-
tiva indikatorer för den löpande uppföljningen av utlåningsport-
följen. De kvantitativa indikatorerna består av rating från rating-
institut och information från kreditupplysningsleverantör 
(riskscore, riskprognos och betalningsföreläggande) samt 

Kommun invests interna riskvärdesmodell för bedömning av 
utlåningsmotparter. För de kvantitativa indikatorerna finns fast-
ställda gränsvärden, där en överträdelse innebär att uppföljning 
sker. De kvalitativa indikatorerna består av omstrukturering av 
lånevillkor. Det finns också ett gränsvärde om 30 dagar som 
innebär att en tillgång kommer att flyttas till fas 2 om en betal-
ning är försenad med mer än 30 dagar. Innan en enskild motpart 
flyttas till fas 2 ska en särskild bedömning göras för att belysa 
bakomliggande orsaker och motpartens övergripande återbetal-
ningsförmåga. Fastställande av de finansiella tillgångarnas kre-
ditkvalitet och eventuella försämringar sker i Kredit risk-
kommittén.

Kommun invest har inte lidit någon faktisk kreditförlust, inte 
modifierat betalningsflöden och inte omförhandlat ett befintligt 
avtal under Bolagets 30-åriga historia. 

I proprieborgen regleras medlemmarnas ansvar för Bolaget. 
Mot bakgrund av ovanstående har Bolaget inte några specifika 
principer för bortskrivningar. 

Sannolikhet för fallissemang (PD)
Kommun invest har ingen egen empirisk data att utgå ifrån 
eftersom Bolaget hittills inte lidit någon faktisk kreditförlust. 
För beräkning av sannolikhet för fallissemang tillämpar Bola-
get istället S&P Global Ratings verktyg IFRS9 Credit Impair-
ment Solution eftersom den är lämplig för finansiella institut 
med tillgångar som har låg kreditrisk. 

För sannolikhet för fallissemang använder Kommun invest 
sannolikheter baserade på historisk utveckling som prognosti-
seras framåt i tiden genom applicering av tre sannolikhetsvägda 
makroekonomiska scenarier. Dessa tre scenarion, kallas 
huvudscenario, positivt scenario samt negativt scenario. I 
huvudscenariot används prognoser för de makroekonomiska 
faktorerna. Det negativa scenariot är empiriskt hämtat från 
Finanskrisen 2008–2012. Det positiva scenariot hämtas från 
period 1997–2001 som var en period med stark ekonomisk 
utveckling. Den historiska utvecklingen samt modellen för 
framåtblickande prognostisering av sannolikheter för fallisse-
mang inhämtas från ratinginstitut.

Vid beräkning av förväntade kreditförluster i likviditets-
reserven tilldelas sannolikhet för fallissemang utifrån emitten-
tens rating. Vid beräkning av förväntade kreditförluster i utlå-
ningsportföljen tilldelas sannolikhet för fallissemang utifrån en 
interpolering mellan svenska statens rating som den lägsta san-
nolikheten och ett teoretiskt ratingtak som den högsta. För 
interpoleringen av utlåningsmotpartens rating används 
Kommun invests interna riskvärdesmodell.

För utlåningsportföljen fastställer Kommun invest sannolik-
het för fallissemang på motpartsnivå och inte på transaktions-
nivå. Detta motiveras av att villkoren för all utlåning är iden-
tisk och det finns ingen hierarkisk ordning av krediter som 
getts till en motpart. Med andra ord kommer en försämrad 
kreditkvalitet att påverka motpartens samtliga transaktioner.

Not 2 forts. 
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Kvantitativ indata
Kvantitativa indata till beräkning av förväntade kreditförluster återfinns i tabellen nedan.

Makroekonomisk faktor Scenario 2019, % 2020, % 2021, % 2022, % 2023, %

Prognos indata
BNP utveckling Sverige Huvudscenario  1,3  1,7 – – –

Positivt scenario  3,1  4,1  4,3  4,9 1,7

Negativt scenario  –0,8  –5,1  5,7  2,7 0,1

Förändring i arbetslöshet Sverige Huvudscenario  1,6  1,6 – – –

Positivt scenario  –15,7  –14,2  –16,0  –11,9 2,1

Negativt scenario  33,7  3,1  –9,3  2,3 0,8

Förändring i globalt energiindex Huvudscenario 1,4  –6,7  0,2 – –

Positivt scenario  –1,9  –24,4  29,4  60,7 –7,3

Negativt scenario  28,6  –34,2  20,9  16,0 –0,2

Förändring i globalt icke-energiindex Huvudscenario  1,1  1,2  1,2 – –

Positivt scenario  2,6  –10,2  –7,7  2,2 –1,9

Negativt scenario  9,4  –16,1  15,9  7,9 –7,9

Historisk indata
Historisk förändring i kreditbetyg (–1år) Huvudscenario – – – – –

Positivt scenario – – – – –

Negativt scenario 100,0 – – – –

Historisk förändring i OMX index (–1år) Huvudscenario  –10,0 – – – –

Positivt scenario  39,4 – – – –

Negativt scenario  –6,0 – – – –

Historisk förändring i S&P 500 index (–1år) Huvudscenario  –5,0 – – – –

Positivt scenario  20,3 – – – –

Negativt scenario  3,5 – – – –

Känslighetsanalys
Känslighetsanalys av kritiska makroekonomiska faktorer åter-
finns i tabellen nedan. Utfall avser omedelbar förändring i 
dagens ECL om BNP-prognosen och förändring i arbetslöshet 
för kommande år ändras med +1 %.

Makroekonomisk faktor Prognos 2019, % Utfall, mnkr

BNP utveckling Sverige +1 % –11,7

Förändring i arbetslöshet Sverige +1 % 5,3

Eftersom samtliga exponeringar befinner sig i fas 1 påverkar 
endast ett års PD Bolagets förväntade kreditförluster och käns-
lighetsanalys utförs på ett års horisont i huvudscenariot.

Förlust vid fallissemang (LGD)
För förlust vid fallissemang används schablonvärden som app-
liceras utifrån motpartstyp.

För stater och statligt relaterade motparter inklusive utlå-
ningen används historiska data från Moody’s. Det kan noteras 
att Kommun invests samtliga motparter har högre kreditbetyg 
och ett mer stabilt ekonomiskt läge än de som Moody’s grundat 
sin beräkning av förlust vid fallissemang på. Därmed är 
bedömningen att förlust vid fallissemang för dessa motparter 
inte överstiger den som empiriskt är framtagen av Moody’s. För 
övriga motparter tillämpas förlust vid fallissemang enligt regel-
verket CRR. 

Exponering vid fallissemang (EAD)
För exponering vid fallissemang används tillgångarnas nomi-
nella belopp och utestående avtalsmässiga kassaflöden dis-
konterade med effektiv ränta. Vilka kassaflöden som inkluderas 
i beräkningen beror på utfallet av fasallokering. Eftersom 
undantaget för låg kreditrisk tillämpas för likviditetsreserven 
inkluderas enbart kassaflöden på ett års horisont för dessa till-
gångar. Bolaget har inga säkerheter för sin kreditriskexponering.

Den effektiva räntan består av swapränta, spread för Bola-
gets utestående emissioner respektive utlåning och spread mel-
lan Bolagets upplåningskostnad och de olika emittenttyperna 
som finns i likviditetsreserven. Swapränta och spread för Bola-
gets emissioner inhämtas från sekundärmarknaden, spread för 
Bolagets utlåning inhämtas från gällande prislista gentemot 
kund, medan spread mellan Bolagets upplåningskostnad och 
de olika emittenttyperna bestäms genom expertbedömning. 
Dessa beståndsdelar sätts ihop och en diskonteringskurva 
byggs upp för varje valuta och löptid. 

Förändringar i förväntade kreditförluster under perioden
Bolagets förväntade kreditförluster ökade i sin helhet med  
24,2 mnkr från 7,2 mnkr till 31,4 mnkr fördelat enligt nedan.

Sannolikhet för fallissemang (PD)
Det framåtblickande konjunkturläget för 2019 försämrades 
i förhållande till ingången av 2018, vilket inneburit att förvän-
tade kreditförluster ökade med 23,3 mnkr. Reviderade histo-
riska sannolikheter för fallissemang från S&P Global Ratings 
reducerade förväntade kreditförluster med 1,7 mnkr.

Förlust vid fallissemang (LGD)
Under perioden har ingen förändring i LGD genomförts.

Exponering vid fallissemang (EAD)
Bolagets tillgångar som inte värderas till verkligt värde ökade 
totalt under 2018 från 254,5 mdkr till 286,1 mdkr. Framförallt 
ökade likviditetsreserven med 20,6 mdkr medan utlåningsport-
följen ökade med 11,0 mdkr. På grund av den ökade kreditrisk-
exponeringen har förväntade kreditförluster ökat med 
0,9 mnkr.

Not 2 forts. 
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Periodens förändring av reserveringar för kreditförluster visas i tabellen nedan. Samtliga reserveringar avser stadie 1. Kommun-
invest har inte lidit någon konstaterad kreditförlust. Under IAS 39 fanns inga reserveringar för kreditförluster upptagna i balans-
räkningen och därmed finns ingen tabell för jämförande period.

Förändring av reserveringar för kreditförluster

2018
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Förändrade 

riskvariabler
Utgående  

balans

Belåningsbara statsskuldförbindelser –0,4 –46,8 46,8 –1,7 –2,1

Utlåning till kreditinstitut –0,2 0,0 0,0 –0,5 –0,7

Utlåning –6,5 –1,8 2,8 –23,0 –28,5

Obligationer och räntebärande värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsättningar för poster utanför balansräkningen –0,1 0,0 0,0 0,0 –0,1

Summa –7,2 –48,6 49,6 –25,2 –31,4

Kreditgivningsrisk
Med kreditgivningsrisk avses risken att en motpart i kreditgiv-
ningen inte fullgör sina åtaganden. Risken begränsas genom att 
kreditgivning endast sker till medlemmar samt godkända före-
tag, stiftelser och förbund där en eller flera medlemmar har ett 
bestämmande inflytande. Godkända företag, stiftelser och för-
bund ska omfattas av en borgen från en eller flera medlemmar. 
Medlemmar samt godkända företag, stiftelser och förbund 
följs upp löpande och bedöms utifrån ett helhetsperspektiv på 
koncernnivå. Risken i Bolagets utlåningsverksamhet är mycket 
låg, Bolaget har aldrig lidit någon kredit förlust i utlåningsverk-
samheten.

Kommunerna och regionerna samt deras respektive bolag 
analyseras inför ett medlemskap och därefter kontinuerligt 
under medlemskapet. För att få en helhetsbild av en medlems 
finansiella situation genomförs en kvantitativ riskvärdesanalys. 
I denna granskas resultaträkning, balansräkning, demografi 
och risker i den kommunala verksamheten. Var och en av För-
eningens medlemskommuner och -regioner tilldelas utifrån 
denna analys ett riskvärde mellan 0 och 13, där lägre riskvärde 
är bättre. Kommuner med riskvärde 0–3 får riskklass 1, risk-
värde 4–6 får riskklass 2, riskvärde 7–8 får riskklass 3 och 
riskvärde 9–13 får riskklass 4. Hur kommunerna fördelas över 
olika riskvärdesgrupper illustreras nedan i diagrammet Risk-
värdesmodell.
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Kapitalkrav för kreditgivningsrisk
Kommunsektorn har ur kapitaltäckningssynpunkt en risk vikt 
på 0 procent vilket innebär att det, då Kommun invest använder 
schablon metoden i CRR-regelverket, inte finns något lagstadgat 
kapitalkrav för kreditgivningsrisk.

Emittentrisk
Med emittentrisk avses risken att en emittent av ett värde-
papper inte återbetalar hela sitt åtagande vid förfall. Risken 
begränsas genom att likviditetsreserven placeras i värdepapper 
och banktillgodohavanden med ett kreditbetyg på emittenten 
om minst A (S&P Global Ratings) eller motsvarande av ett 
godkänt kreditvärderingsinstitut. Placeringar får, enligt Bola-
gets Finanspolicy, inte ske i värdepapper med en återstående 
löptid längre än 39 månader. Placeringar begränsas även av en 
land limit där exponering mot ett enskilt land maximalt får 
vara 15 mdkr, med undantag för Sverige där ingen landlimit 
föreligger. Utöver detta fastställer Bolagets styrelse den maxi-
mala bruttoexponeringen mot enskilda emittenter.

Den genomsnittliga återstående löptiden på placeringarna 
i likviditetsreserven var vid årsskiftet 1,8 (7,2) månader.  
Den längsta återstående löptiden på ett enskilt värdepapper  
var 34,9 (26,1) månader.

I tabellerna nedan framgår exponeringen per land, rating 
och emittentkategori. Kategorin ”kreditinstitut” består främst 
av värdepapper utgivna av så kallade subventionerade lån-
givare, vilka behandlas som exponering mot den nationella 
regeringen, enligt CRR-regelverket.

Placeringar per land 2018 2017

Sverige 37 097,1 21 790,8

Supranationals (Överstatliga) 3 291,1 4 915,9

Finland 3 181,0 3 195,2

Tyskland 1 773,4 4 806,2

Danmark 1 174,1 2 063,2

Storbritannien 1 135,6 129,1

Kanada 906,5 925,7

USA – 8,2

Totalt 48 558,8 37 834,3

Placeringar per rating 2018 2017

AAA 42 134,3 33 006,7

AA 5 518,0 3 989,1

A 906,5 838,5

Totalt 48 558,8 37 834,3

Not 2 forts. 
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Placeringar per emittentkategori 2018 2017

Nationella regeringar eller 
centralbanker 38 323,8 23 710,1

Kreditinstitut 6 037,3 8 282,6

varav subventionerade långivare 4 166,6 7 584,1

varav banktillgodohavanden 1 870,7 698,5

Multilaterala utvecklingsbanker 3 291,2 4 915,9

Delstatliga eller lokala 
självstyrelseorgan och myndigheter 906,5 925,7

Totalt 48 558,8 37 834,3

Kapitalkrav för emittentrisk
Vid beräkning av kapitalkrav för emittentrisk använder 
Kommun invest schablonmetoden enligt CRR-regelverket, där 
exponeringsvärdet motsvaras av det redovisade värdet. Risk-
vägt exponeringsvärde beräknas genom att exponeringen 
åsätts riskvikt i enlighet med regelverket. Det riskvägda expo-
neringsvärdet multipliceras med åtta procent och kapitalkrav 
för emittentrisk uppgår följaktligen till 29,9 (11,2) mnkr.

Motpartsrisk
Motpartsrisk avser risken att en motpart i ett finansiellt avtal 
inte fullgör sitt åtagande i enlighet med avtalet. Motpartsrisk 
uppkommer då Bolaget ingår derivatkontrakt i syfte att 
begränsa marknadsrisker. Motpartsrisk begränsas genom att 
kontrakt ingås med finansiella institutioner med hög kredit-
värdighet och med krav på ställda säkerheter. Räntekontrakt 
som ingås från och med oktober år 2016 clearas hos en central 
clearingmotpart.

För att Bolaget ska ingå ett icke clearat derivat krävs att 
motparten vid affärstillfället har ett kreditvärde som emittent 
om lägst BBB+ eller är garanterad av någon med denna kredit-
värdighet. Har motparten ett kreditvärde lägre än A, tas sär-
skild hänsyn till derivatets omsättningsbarhet, komplexitet och 
löptid. För att Bolaget ska ingå ett clearat derivat krävs att mot-
parten vid affärstillfället har ett kreditvärde som emittent om 
lägst BBB-.

Motpartsrisker reduceras ytterligare genom att ISDA-avtal 
och säkerhetsavtal (så kallade CSA-avtal) sluts med samtliga 
motparter. ISDA-avtal medger nettning av positiva och negativa 
exponeringar. CSA-avtal reglerar rätten att inhämta säkerheter 
för att eliminera den exponering som uppstår vid värdeföränd-
ring av ingångna derivatkontrakt. I samband med regelverket 
EMIR, som innebär krav på utbyte av tilläggsmarginal-
säkerheter (variation margin) för OTC-derivat, har Bolaget, 
sedan mars år 2017, nya CSA-avtal med de flesta motparter som 
innebär att utbyte av säkerheter sker dagligen och utan trösklar.

Exponeringen mot motpartsrisk styrs utifrån derivatkon-
traktens marknadsvärde. Positivt marknadsvärde innebär en 
potentiell förlust om motparten skulle fallera. Denna risk redu-
ceras genom att alla transaktioner med en och samma motpart, 
enligt ISDA-avtal, nettas mot varandra. Därefter, enligt CSA-
avtal, erhålls säkerheter för nettoexponeringen (den aktuella 
ersättningskostnaden), vilket reducerar risken ytterligare. 
Ställd Initial Margin för clearade derivat innebär också en mot-
partsrisk såväl som ställda översäkerheter. Total motpartsrisk 
uppgår därmed till 1 770,6 (971,3) mnkr.

Derivatexponering 2018 2017

Redovisat värde¹ 11 333,2 8 044,6

Belopp som kvittats i Balansräkningen 1 955,2 576,4

Bruttomarknadsvärde² 13 288,4 8 621,0
Nettningsvinster –4 273,3 –5 647,3

Aktuell ersättningskostnad³ 9 015,1 2 973,7
Erhållna säkerheter –8 571,1 –2 628,0

Nettat per motpart inkl. avdrag för 
säkerheter 444,0 345,7
Ställd Initial Margin 1 279,7 590,2

Ställda översäkerheter 46,9 35,4

Total motpartsrisk 1 770,6 971,3

1) Summa positiva marknadsvärden efter kvittning.

2) Summa positiva bruttomarknadsvärden före kvittning.

3) Summa positiva bruttomarknadsvärden efter nettning inom varje nettningsavtal.

 
Kapitalkrav för motpartsrisk
Vid beräkning av kapitalkrav för motpartsrisk tillämpar 
Kommun invest marknadsvärderingsmetoden där exponerings-
värdet är lika med summan av aktuell ersättningskostnad och 
potentiell framtida exponering. För att fastställa den aktuella 
ersättningskostnaden för alla kontrakt med ett positivt värde 
åsätts kontrakten de aktuella marknadsvärdena. För att fast-
ställa den potentiella framtida exponeringen multipliceras 
nominellt belopp med de procentsatser som är angivna, utifrån 
löptid och kontraktstruktur, i CRR-regelverket.

Exponeringsvärdet multipliceras därefter med aktuell risk-
vikt och ger riskvägt exponeringsvärde. Eftersom samtliga 
medlemmar i Föreningen undertecknat ett garantiavtal, som 
innebär att de tar över ansvaret för Bolagets exponeringar, 
åsätts riskvikten noll för samtliga motpartsexponeringar. Risk-
vägt exponeringsbelopp blir således noll och kapitalkrav för 
motpartsrisk blir följaktligen också noll. Se tabell Kapitalkrav 
för motpartsrisk.

Kapitalkrav för motpartsrisk 2018 2017

Aktuell ersättningskostnad¹ 9 015,1 2 973,7

Potentiell framtida exponering 6 732,8 3 656,7

Exponeringsvärde 15 747,9 6 630,4
Riskvägt exponeringsvärde² 0,0 0,0

Kapitalkrav 0,0 0,0

1) Summa positiva bruttomarknadsvärden efter nettning inom varje nettningsavtal.

2) Garanti från kommunerna ger en riskvikt på 0 procent.

 
CVA-risk
Kreditvärdighetsjustering eller Credit Valuation Adjustment 
(CVA) är en prisjustering som tillämpas på derivat med hänsyn 
tagen till motpartens kreditvärdighet. CVA mäter alltså risken 
att marknadsvärdet på derivatkontrakt minskar till följd av att 
kreditvärdigheten hos motparten försämras.
 
Kapitalkrav för CVA-risk
Vid beräkning av kapitalkrav i pelare 1 för CVA-risk tillämpar 
Kommun invest schablonmetoden i kapitaltäckningsregel-
verket, CRR. Som exponeringsvärde används det fullständigt 
justerade exponeringsvärdet, vilket innebär att hänsyn tas till 
säkerheternas riskreducerande effekter. I enlighet med regel-
verket exkluderas transaktioner med centrala motparter för 
clearing. Kapitalkravet för CVA-risk uppgick vid årsskiftet till 
101,9 (60,4) mnkr.

Not 2 forts. 
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Koncentrationsrisk
Med koncentrationsrisk avses risk för förluster, utöver vad som 
är motiverat av en enskild kunds/emittents/motparts kredit-
värdighet, till följd av att kunders/emittenters/mot parters risk 
för fallissemang samvarierar. Att risken för  fallissemang sam-
varierar kan förklaras av faktorer som exempel vis branschtill-
hörighet och geografisk tillhörighet.

Kommun invests uppdrag, att tillhandahålla krediter till 
kommun- och regionsektorn, innebär att det finns koncentra-
tioner i kreditgivningen. Kreditgivningskoncentrationen 
begränsas av limiter på utlåning till enskilda kunder. All utlå-
ning omfattas av borgen från en eller flera medlemmar.

Koncentration mot emittenter i Bolagets derivatportfölj 
begränsas dels av limiter på enskilda motparter, dels genom en 
begränsning av hur stor andel av den totala derivatportföljen 
(nominell volym) som får utgöras av exponering mot enskild 
motpart. Mot bakgrund av att Föreningens medlemmar teck-
nar garantiavtal för Bolagets derivatexponeringar, tas inget 
kapitalbehov upp för koncentrationsrisk i derivatportföljen.

Koncentration mot emittenter i Bolagets likviditetsreserv 
begränsas av limiter på enskilda motparter samt av landlimiter. 
För denna koncentrationsrisk tar Koncernen upp kapitalbehov 
enligt nedan.

Kapitalbehov för koncentrationsrisk
De beräkningar av kapitalbehov för kreditriskrelaterad 
 koncentrationsrisk som Koncernen genomfört bygger på den 
metod som finns beskriven i Finansinspektionens PM ”FI:s 
metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2” 
från  2015-05-08.

Kreditrelaterade koncentrationsrisker mäts på tre koncen-
trationer; Geografisk koncentration, Branschspecifik koncen-
tration och Namnkoncentration.

Koncentrationsrisker uppskattas med Herfindahl Index som 
innebär att exponeringar grupperas och viktas i förhållande till 
sin andel av total exponering. Ett högre Herfindahl Index inne-
bär en större koncentration. Kapitalbehov för koncentrations-

risker beräknas därefter med hjälp av formler som en andel av 
kapitalbehovet för kreditrisk enligt pelare 1.

Vid beräkning per 2018-12-31 uppgick kapitalbehovet 
i pelare 2 för koncentrationsrisk till 16,6 (19,0) procent av  
kapitalkravet för kreditrisk enligt pelare 1, det vill säga  
9,8 (5,5) mnkr.

Marknadsrisk
Marknadsrisk definieras som risken att nettomarknadsvärdet 
(det sammanlagda värdet) på Bolagets tillgångar och skulder 
minskar på grund av förändringar i riskfaktorer på den finan-
siella marknaden.

Marknadsrisk uppstår främst i upplåningsverksamheten 
samt vid placering av de medel som ingår i Bolagets likviditets-
reserv. För att upplåningen ska vara stabil och effektiv behöver 
Bolaget vara aktivt på flera olika upplåningsmarknader. Där-
med blir Bolaget exponerat mot marknadsrisker. Marknads-
riskerna delas upp i ränterisk, valutarisk, kreditmarknadsrisk, 
övrig prisrisk samt avvecklingsrisk.

Med hjälp av derivatkontrakt begränsar Bolaget expone-
ringen mot marknadsrisk. Syftet med att tillåta viss exponering 
mot marknadsrisker är att göra verksamheten mer effektiv, inte 
att tillåta risktagande i spekulativt syfte.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att en förändring i ränteläget mins-
kar nettomarknadsvärdet på Bolagets tillgångar och skulder. 
Ränterisk uppstår till följd av att räntebindningstider i till-
gångar och skulder inte överensstämmer. Bolaget tar inga 
ränte riskpositioner i spekulationssyfte. För att Bolagets upp-
drag ska kunna utföras effektivt med hänsyn till den konserva-
tiva risksynen sker ränteriskhanteringen via portföljmatchning. 
Det innebär att små, temporära, skillnader i räntebindningstid 
mellan tillgångar och skulder tillåts.

I tabellen nedan visas räntebindningstider för tillgångar och 
skulder. Räntebindningstiden för uppsägningsbar ut- och upp-
låning avser nästa möjliga uppsägningsdag.

Räntebindningstider Nominella belopp

2018 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år 5–10 år Över 10 år Utan ränta Totalt

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 36 095,0 2 103,1 875,0 – – – 39 073,1

Utlåning till kreditinstitut 1 870,7 – – – – – 1 870,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 1 676,9 5 149,8 579,0 – – – 7 405,7

Utlåning 212 683,4 17 165,8 100 476,7 21 179,4 2 440,8 – 353 946,1

Derivat placeringar 8 971,9 –6 666,2 –2 220,0 – – – 85,7

Derivat utlåning 134 700,9 –13 072,6 –98 136,7 –21 292,5 –2 199,1 – –

Övriga tillgångar 1 320,1 – – – – 288,9 1 609,0

Summa tillgångar 397 318,9 4 679,9 1 574,0 –113,1 241,7 288,9 403 990,3

Skulder
Skulder till kreditinstitut 576,9 – – – – – 576,9

Emitterade värdepapper 53 767,8 53 748,7 271 161,1 20 720,9 1 250,0 – 400 648,5

Derivat upplåning 312 079,4 –34 141,0 –267 219,1 –20 720,9 –1 000,0 – –11 001,6

Övriga skulder 4 551,8 – – – – 70,0 4 621,8

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – – 1 000,1

Eget kapital – – – – – 8 248,6 8 248,6

Summa skulder och eget kapital 371 976,0 19 607,7 3 942,0 – 250,0 8 318,6 404 094,3

Skillnad mellan tillgångar och skulder 25 342,9 –14 927,8 –2 368,0 –113,1 –8,3 –8 029,7 –104,0

Not 2 forts. 
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Räntebindningstider Nominella belopp

2017 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år 5–10 år Över 10 år Utan ränta Totalt

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 17 474,7 1 222,2 5 623,4 – – – 24 320,3

Utlåning till kreditinstitut 698,5 – – – – – 698,5

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 2 346,3 3 838,7 6 184,2 – – – 12 369,2

Utlåning 180 329,5 20 151,4 87 308,3 18 080,1 2 173,1 – 308 042,4

Derivat placeringar 24 374,3 –11 136,6 –12 773,6 – – – 464,1

Derivat utlåning 113 179,3 –16 068,1 –76 938,3 –18 241,5 –1 931,4 – –

Övriga tillgångar – – – – – 945,2 945,2

Summa tillgångar 338 402,6 –1 992,4 9 404,0 –161,4 241,7 945,2 346 839,7

Skulder
Skulder till kreditinstitut 558,8 729,2 – – – – 1 288,0

Emitterade värdepapper 53 115,3 64 848,1 194 490,5 25 507,4 1 250,0 – 339 211,3

Derivat upplåning 260 421,4 –53 644,0 –183 229,1 –25 407,4 –1 000,0 – –2 859,1

Övriga skulder 654,8 – – – – 59,4 714,2

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – – 1 000,1

Eget kapital – – – – – 8 389,0 8 389,0

Summa skulder och eget kapital 315 750,4 11 933,3 11 261,4 100,0 250,0 8 448,4 347 743,5

Skillnad mellan tillgångar och skulder 22 652,2 –13 925,7 –1 857,4 –261,4 –8,3 –7 503,2 –903,8

Känslighetsanalys
Risken (exponeringen) i portföljen ska enligt fastställd styrelse-
limit inte överstiga 30 mnkr vid en procentenhets parallellför-
skjutning av avkastningskurvan. Dock tillåts ränterisken att 
under högst fem på varandra följande affärsdagar motsvara en 
exponering på maximalt 50 mnkr.

Vid årsskiftet uppgick exponeringen (i hela portföljen) till 
9,3 (–11,0) mnkr vid en procentenhets parallellförskjutning 
(uppåt) av avkastningskurvan. En exponering med positivt 
värde innebär en positiv resultateffekt om räntan stiger och en 
negativ resultateffekt om räntan sjunker, till följd av att  värdet 
på tillgångar och skulder förändras.

Om endast affärer värderade till verkligt värde beaktas, 
skulle resultatet förändras med 231,3 (211,8) mnkr vid en pro-
centenhets parallellförskjutning (uppåt) av samtliga marknads-
räntor.

Kapitalbehov för ränterisk
Kapitalbehovet för ränterisk i pelare 2 har beräknats utifrån 
Finansinspektionens modell för Ränterisk i bankboken. 
Modellen beräknar förändringen i värdet på Bolagets nettotill-
gångar givet ett antal förändringsscenarier för nollkupongs-
kurvan. Förändringsscenarierna består dels av parallellför-
skjutningar uppåt och nedåt där storleken på förskjutningen 
baseras på historiska marknadsdata, dels av fyra stycken kurv-
lutningsförändringar där räntekurvan ökar eller minskar 
200 baspunkter på korta eller långa löptider. 

Som ett av de tio största instituten i Sverige beräknar 
Kommun invest kapitalbehovet enligt den avancerade ansatsen, 
där kassaflöden grupperas per affärsdag. Kapitalbehov i pelare 
2 för ränterisk är upptaget till 45,0 (31,1) mnkr.

Valutarisk
Med valutarisk avses risken att en förändring av en valutakurs 
minskar nettomarknadsvärdet (det sammanlagda värdet) på 
Bolagets tillgångar och skulder. Valutarisk uppstår om till-
gångar och skulder i en specifik valuta i balansräkningen stor-
leksmässigt inte överensstämmer. Bolaget säkrar alla kända 
framtida flöden med derivat. Dock uppkommer en valutarisk 
löpande av de räntenetton som genereras från avkastning på 
placeringar i utländska valutor.

Bolagets valutarisker härrör från det räntenetto som gene-
reras av den del av likviditetsreserven som är nominerad i USD 
eller EUR. Denna risk begränsas genom att kontinuerligt växla 
sådan avkastning till svenska kronor. Maximal tillåten expo-
nering är motsvarande 5 mnkr i respektive valuta.

Kapitalbehov för valutarisk
Bolagets exponering mot valutarisk är så låg att det inte längre 
föreligger ett lagstadgat kapitalkrav.

Kapitalbehov i pelare 2 beräknas genom att exponeringen 
multipliceras med rörelserna i valutakurserna under året. 
Under år 2018 rörde sig valutakurserna SEK/EUR och SEK/USD  
med upp till 6 (6) procent per månad. En valutakursförändring 
på 6 (6) procent, på en exponering på 5 mnkr, skulle innebära 
ett kapital behov på 0,3 (0,3) mnkr per månad. På årsbasis mot-
svarar detta följaktligen ett kapitalbehov på 3,6 (3,6) mnkr.

Not 2 forts. 
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Tillgångar och skulder fördelat per valuta Redovisade värden

2018 SEK EUR USD JPY AUD
Övriga 
valutor

Verkligt  
värde 

justering Totalt

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 36 225,2 – 3 020,6 – – – –15,5 39 230,3

Utlåning till kreditinstitut 735,1 92,2 1 043,4 – 0,0 0,0 – 1 870,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 1 092,3 523,9 5 861,8 – – – –20,2 7 457,8

Utlåning 354 372,8 – – – – – 1 337,2 355 710,0

Derivat –116 089,6 1 012,2 117 814,2 1 438,7 954,7 4 215,6 1 987,4 11 333,2

Övriga tillgångar 437,5 0,1 1 170,9 0,3 – 0,2 – 1 609,0

Summa tillgångar 276 773,3 1 628,4 128 910,9 1 439,0 954,7 4 215,8 3 288,9 417 211,0

Skulder
Skulder till kreditinstitut 0,3 576,2 – 0,3 – 0,2 7,0 584,0

Emitterade värdepapper 221 264,5 410,4 141 468,2 11 280,9 4 109,0 18 898,9 –635,0 396 796,9

Derivat skuld 44 571,0 641,9 –15 176,0 –9 842,2 –3 154,3 –14 683,3 3 602,5 5 959,6

Övriga skulder 2 001,1 0,1 2 620,6 – – – – 4 621,8

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – – – 1 000,1

Eget kapital 7 934,2 – – – – – 314,4 8 248,6

Summa skulder och eget kapital 276 771,2 1 628,6 128 912,8 1 439,0 954,7 4 215,8 3 288,9 417 211,0

Skillnad tillgångar och skulder 2,1 –0,2 –1,9 – – – – –

Effekt (före skatt) av en 10 procents  
ökning av valutakurs i SEK gentemot 
utländsk valuta – 0,0 –0,2 – 0,0 0,0 – –

Tillgångar och skulder fördelat per valuta Redovisade värden

2017 SEK EUR USD JPY AUD
Övriga 
valutor

Verkligt  
värde 

justering Totalt

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 18 206,1 1 386,6 5 055,5 – – – –12,4 24 635,8

Utlåning till kreditinstitut 569,4 37,4 91,7 – – – – 698,5

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 960,0 2 457,3 9 095,7 – – – –13,0 12 500,0

Utlåning 308 486,1 – – – – – 1 661,2 310 147,3

Derivat –37 835,1 –1 686,5 36 969,1 3 636,0 968,9 3 928,7 2 063,5 8 044,6

Övriga tillgångar 896,7 0,0 42,7 – – 5,8 – 945,2

Summa tillgångar 291 283,2 2 194,8 51 254,7 3 636,0 968,9 3 934,5 3 699,3 356 971,4

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 553,0 – 734,3 – 5,8 25,3 1 318,4

Emitterade värdepapper 180 945,4 1 726,2 130 610,5 3 001,5 5 044,9 14 888,8 1 538,5 337 755,8

Derivat skuld 101 041,4 –84,6 –80 011,6 –99,8 –4 076,0 –10 960,1 1 984,6 7 793,9

Övriga skulder 58,4 – 655,8 – – – – 714,2

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – – – 1 000,1

Eget kapital 8 238,1 – – – – – 150,9 8 389,0

Summa skulder och eget kapital 291 283,4 2 194,6 51 254,7 3 636,0 968,9 3 934,5 3 699,3 356 971,4

Skillnad tillgångar och skulder –0,2 0,2 – – – – – –

Effekt (före skatt) av en 10 procents  
ökning av valutakurs i SEK gentemot 
utländsk valuta – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – –

Not 2 forts. 
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Kreditmarknadsrisk
Med kreditmarknadsrisk avses risken att en förändring av en 
basis- eller kreditspread på marknaden minskar nettomark-
nadsvärdet (det sammanlagda värdet) på Bolagets tillgångar 
och skulder. Kreditmarknadsrisk uppstår primärt till följd av 
obalanser i löptid mellan tillgångar och skulder värderade till 
verkligt värde.

Kreditmarknadsrisk delas vidare in i kreditspreadrisk på 
tillgångar, kreditspreadrisk på skulder, kreditspreadrisk på 
derivat (CVA-risk) samt basisswaprisk. Med kreditspreadrisk 
på tillgångar respektive derivat avses risken att en förändring 
i motpartens kreditspread minskar värdet på Bolagets till-
gångar respektive derivat. Med kreditrisk på skulder avses 
 risken att en förändring i Bolagets kreditspread ökar värdet  
på Bolagets skulder. Med basisswaprisk avses risken att en 
 ändring i basis swapspreaden mellan två valutor påverkar 
marknadsvärdet av valutarelaterade derivatkontrakt negativt.

Bolaget begränsar kreditmarknadsrisken genom god löp-
tidsmatchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar)  
och skulder (upplåning och eget kapital).

Nedan visas Bolagets känslighet för generella förändringar 
i marknadens kreditspreadar motsvarande en basispunkts 
parallellförskjutning (uppåt).

Känslighet kreditmarknadsrisk 2018 2017

Placeringar, verkligt värde option –1,1 –2,9

Placeringar, tillgänglig för försäljning – –0,2

Utlåning –23,8 –15,8

Upplåning 26,0 18,8

Totalt 1,1 –0,1
 
Kapitalbehov för kreditmarknadsrisk
Ett totalt kapitalbehov i pelare 2 för kreditmarknadsrisk 
(exklusive kreditspreadrisk derivat) beräknas för ett antal sce-
narier. Det största kapitalbehovet som beräknats för ett enskilt 
huvudscenarie kommer sedan utgöra Bolagets kapitalbehov för 
kreditmarknadsrisk. De huvudscenarier som ligger till grund 
för kapitalbehovsberäkningen är antingen teoretiska eller 
framtagna utifrån faktiska marknadsförändringar för utvalda 
tidsperioder.

De historiska scenarierna ska fånga perioder då rörelserna 
på de kreditmarknader där Bolaget har affärstransaktioner var 
som störst. De historiska scenarierna inkluderar även scenarier 
där kredit- och basisswaprörelser med hjälp av matematiska 
modeller simuleras, med en viss sannolikhetsnivå, utifrån 
marknadsdata från olika valda tidsperioder. 

De teoretiska scenarierna är framtagna med utgångspunkt 
från de kreditmarknadsrisker som förknippas med och kan 
uppstå utifrån Bolagets affärsmodell. Dessa scenarier inklude-
ras för att säkerställa att kapitalbehovet täcker alla risker som 
kan uppkomma med Bolagets affärsmodell då de historiska 
 scenarierna inte nödvändigtvis behöver täcka alla varianter 
av scenarier som kan uppkomma.

Vid beräkning per 2018-12-31 uppgick totalt kapitalbehov 
för kreditmarknadsrisk till 1 530,0 (1 434,0) mnkr.

Övrig prisrisk
Med övrig prisrisk avses risken för att en ändring i prisläget för 
underliggande tillgångar och index, till exempel aktier eller 
aktieindex, minskar nettovärdet (det sammanlagda värdet) av 
Bolagets tillgångar och skulder. Bolaget använder sig av derivat 
för att säkra prisrisken med avseende på underliggande till-
gångar och index. Detta gör att ingen övrig prisrisk kvarstår.

Avvecklingsrisk
Med avvecklingsrisk avses risken att en motpart i en trans-
aktion i räntebärande instrument eller utländsk valuta, före 
avräkning, inte kan fullfölja sina åtaganden och att Bolaget får 
ökade kostnader för att ingå en ersättningsaffär. Bolagets pro-
cess för hantering av motpartsrisker omfattar även hantering 
av avvecklingsrisker. Bolaget arbetar proaktivt för att  undvika 
förluster till följd av avvecklingsrisker.

Affärsrisk och strategisk risk
Affärsrisk är risken för minskade intäkter eller ökade kost-
nader till följd av att faktorer i den externa affärsmiljön (till 
exempel marknadsförhållanden, kundbeteende, teknologisk 
utveckling) har en negativ påverkan på volymer och margina-
ler. Alla avdelningar i Bolaget arbetar löpande med omvärlds-
bevakning inom sina respektive områden.

Strategisk risk är den långsiktiga risken för förlust på grund 
av felaktiga och missriktade strategiska val och affärsbeslut, 
felaktigt genomförande av beslut, felaktig implementering av 
beslut eller brist på lyhördhet avseende förändringar i samhäl-
let, regelsystem eller finansbranschen och/eller den kommunala 
sektorn. Bolaget har en process för att utveckla strategiska mål 
som styrelsen fastställer. Strategiska risker minimeras genom 
att strategiska beslut fattas på väl underbyggd analys och att 
beslut av strategisk art ofta fattas av styrelsen.

I dessa risker ryms bland annat intjäningsrisken som innebär 
risken för förlust till följd av att intäkter eller kostnader avviker 
i förhållande till affärsplan och prognos. Bolagets goda löptids-
matchning av tillgångar och skulder innebär goda möjligheter 
att överföra förändrade upplåningskostnader till kunderna, vil-
ket begränsar intjäningsriskerna. Den goda matchningen inne-
fattar även tillgångar och skulder i olika valutor, vilket begrän-
sar intjäningsriskerna som härstammar från förändringar av 
fx- och basisspreadar. 

Känslighetsanalys på Bolagets räntenetto utifrån  
en  förändring av samtliga marknadsräntor
Effekten på Bolagets räntenetto, som också påverkar resultatet, 
analyseras utifrån två scenarier: en parallellförskjutning uppåt 
om 100 baspunkter och en parallellförskjutning nedåt på 50 
baspunkter. Med tanke på de generellt sett mycket låga mark-
nadsräntorna görs scenarierna asymmetriska; räntan ändrades 
mindre i scenariot där räntan sjunker ytterligare. 

Bolaget har en god matchning av kassaflöden mellan till-
gångar och skulder. Enda undantaget är tillgångar som finan-
sieras av det egna kapitalet vilket saknar kassaflöden. Intjä-
ningen från dessa tillgångar som finansieras av eget kapital 
kommer därför att öka om marknadsräntorna stiger samt på 
motsvarande sätt minska om marknadsräntorna sjunker.

Om samtliga marknadsräntor ökade med 100 baspunkter 
vid årsskiftet skulle räntenettot på ett års sikt öka med 
229 (104) mnkr, under förutsättning att balansräkningens stor-
lek och sammansättning inte ändras, och på motsvarande sätt 
om samtliga marknadsräntor vid årsskiftet sjönk med 50 bas-
punkter skulle räntenettot efter ett år ha minskat med 
115 (52) mnkr.

Kapitalkrav för affärsrisk och strategisk risk
Bolaget har inte avsatt något kapitalkrav för affärsrisk och 
strategisk risk. Däremot utvärderas dessa risker som en del  
av Bolagets stresstester i kapitalplaneringsbufferten.

Likviditets- och finansieringsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna infria sina betal-
ningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden 
för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt.
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Den korta likviditetsrisken motsvarar risker i den dagliga 
likviditetshanteringen där oförutsedda händelser skulle kunna 
göra att Bolaget får svårt att uppfylla sina förpliktelser. Denna 
risk begränsas genom att hålla en likviditetsreserv med höglik-
vida tillgångar. Den korta likviditetsrisken begränsas ytter-
ligare genom att Bolaget är fullvärdig medlem i Riksbankens 
betalningssystem, RIX, genom vilket Bolaget bland annat kan 
låna mot säkerhet.

Den strukturella likviditetsrisken (finansieringsrisk) mot-
svarar risken att Bolaget inte i förväg har finansierat sina lång-
siktiga åtaganden. Denna risk begränsas dels genom tillgång 
till diversifierad upplåning, dels genom god löptidsmatchning 
mellan tillgångar och skulder.

Diversifierad upplåning
Kommun invests likviditetshantering präglas av en restriktiv 
syn på likviditetsrisk. Bolaget har en diversifierad upplåning 
med tillgång till flera olika kapitalmarknader. Detta för att 
säkerställa att upplåningen ger förutsättningar för att möta 
nyutlåning, omsättningar och upplåningsförfall även vid för-
svårade marknadsförhållanden. Strategisk upplåning sker 
i Bolagets svenska obligationsprogram, benchmarkupplåning 
i USD inom EMTN-programmet (Euro Medium Term Note), 
ECP-programmet (Euro-Commercial Paper) samt i den 
 japanska marknaden. I sådana program upprätthåller Bolaget 
en kontinuerlig marknadsnärvaro.

Total upplåning per instrumenttyp
2018 (2017)

  Svenskt Obligationsprogram 
49 (49) %

  Benchmark-upplåning,  
övriga valutor 35 (30) %

 Gröna obligationer 5 (4) %

 Private Placement 4 (6) %

 Euro-commecial paper 3 (10) %

 Uridashi 3 (1) %

 Svenskt certifikat-program 1 (–) %

 Bankloan 0 (0) %

Total upplåning per valuta
2018 (2017)

 SEK 56 (54) %

 USD 36 (38) %

 GBP 2 (2) %

 AUD 2 (2) %

 JPY 1 (1) %

 Övriga valutor 3 (3) %

God matchning mellan tillgångar och skulder
Likviditetsrisker uppstår då tillgångar och skulder har olika 
löptider. För att minimera denna risk eftersträvar Bolaget en 
god matchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar)  
och skulder (upplåning och eget kapital). Målet är att till-
gångar och skulder med löptider över ett år ska matchas. I gra-
fen nedan åskådliggörs balansräkningens förfalloprofil, vilken 
visar på god matchning mellan tillgångar och skulder.

Den genomsnittliga löptiden i Bolagets utestående upplå-
ning uppgick vid årets slut till 2,3 (2,2) år om tidigast möjliga 
uppsägningsdatum används vid beräkningen. Vid uppsäg-
ningsbar upplåning har placeraren rätt att under vissa förut-
sättningar i förtid begära återbetalning av utlånade medel.

Den genomsnittliga löptiden för Bolagets tillgångar uppgick 
vid årets slut till 2,3 (2,2) år, varav den genomsnittliga kapital-
bindningen i Bolagets utlåningsportfölj var 2,6 (2,4) år och 
kapitalbindningen i likviditetsreserven var 0,2 (0,6) år.

Förfalloprofil balansräkning
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 Tillgångar   Skulder + Eget Kapital

Förfalloprofil balansräkning
2017-12-31
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Löptidsanalys
I löptidsanalysen nedan visas odiskonterade kassaflöden, inklusive amorteringar och räntebetalningar, utifrån åter stående 
 avtalade förfallotidpunkter. Samtliga flöden är om räknade med avistakurs till svenska kronor.

Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden

2018
På  

anfordran 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år > 5 år
Saknar 
 löptid Totalt

Redovisat 
värde

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser – 36 227,8 2 148,8 907,9 – – 39 284,5 39 230,3

Utlåning till kreditinstitut – 1 870,7 – – – – 1 870,7 1 870,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper – 1 734,5 5 234,9 605,8 – – 7 575,2 7 457,8

Utlåning – 37 761,1 45 995,6 247 541,6 31 160,8 – 362 459,1 355 710,0

Derivat – 8 877,9 6 020,7 10 143,8 82,0 – 25 124,4 11 333,2

Övriga tillgångar – 1 609,0 – – – – 1 609,0 1 609,0

Summa tillgångar – 88 081,0 59 400,0 259 199,1 31 242,8 – 437 922,9 417 211,0

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 0,9 0,3 581,6 – – 582,8 584,0

Emitterade värdepapper – 46 167,1 64 109,7 283 435,2 22 723,3 – 416 435,3 396 796,9

Derivat skuld – 1 103,7 1 389,3 1 315,8 –137,1 – 3 671,7 5 959,6

Övriga skulder – 4 621,8 – – – – 4 621,8 4 621,8

Efterställda skulder – 3,8 12,3 93,8 1 625,1 – 1 735,0 1 000,1

Eget kapital – – – – – 8 248,6 8 248,6 8 248,6

Summa skulder och eget kapital – 51 897,3 65 511,6 285 426,4 24 211,3 8 248,6 435 295,2 417 211,0

Total skillnad – 36 183,7 –6 111,6 –26 227,3 7 031,5 –8 248,6 2 627,7 –

Utställda lånelöften 1 213,5 – – – – – 1 213,5 –
Beviljad, ej utbetald utlåning¹ – –1 992,0 20,7 1 373,8 680,2 – 82,6 –

Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden

2017
På  

anfordran 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år > 5 år
Saknar 
 löptid Totalt

Redovisat 
värde

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser – 17 534,9 1 368,8 5 823,9 – – 24 727,6 24 635,8

Utlåning till kreditinstitut – 698,5 – – – – 698,5 698,5

Obligationer och räntebärande 
värdepapper – 1 601,8 4 789,2 6 306,4 – – 12 697,4 12 500,0

Utlåning – 27 911,4 61 535,7 199 063,1 27 206,2 – 315 716,4 310 147,3

Derivat – 1 598,5 3 209,8 5 005,9 197,4 – 10 011,6 8 044,6

Övriga tillgångar – 945,2 – – – – 945,2 945,2

Summa tillgångar – 50 290,3 70 903,5 216 199,3 27 403,6 – 364 796,7 356 971,4

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 5,8 745,3 562,2 – – 1 313,3 1 318,4

Emitterade värdepapper – 29 852,4 75 665,8 212 028,7 27 619,7 – 345 166,6 337 755,8

Derivat skuld – 719,0 1 185,9 4 104,0 –121,9 – 5 887,0 7 793,9

Övriga skulder – 714,2 – – – – 714,2 714,2

Efterställda skulder – 2,7 10,3 96,3 1 727,8 – 1 837,1 1 000,1

Eget kapital – – – – – 8 389,0 8 389,0 8 389,0

Summa skulder och eget kapital – 31 294,1 77 607,3 216 791,2 29 225,6 8 389,0 363 307,2 356 971,4

Total skillnad – 18 996,2 –6 703,8 –591,9 –1 822,0 –8 389,0 1 489,5 –

Utställda lånelöften 1 834,3 – – – – – 1 834,3 –
Beviljad, ej utbetald utlåning¹ – –1 525,7 –701,6 1 939,8 359,5 – 72,0 –

1) Negativt belopp avser utflöde och positivt belopp avser inflöde.
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Likviditetsreserv
För att säkerställa god likviditetsberedskap även under perio-
der av stress (t.ex. försvårade finansieringsmöjligheter på kapi-
talmarknaderna) har Bolaget en likviditetsreserv. Likviditets-
reserven definieras som bolagets innehav i värdepapper, 
placeringsrepor samt banktillgodohavanden. Banktillgodo-
havanden avser placeringar som saknar underliggande värde-
papper. Bolagets innehav i egna värdepapper samt värdepapper 
ställda som säkerhet exkluderas från reserven.

Storleken på likviditetsreserven styrs utifrån principen att 
tillräcklig volym ska hållas för att Bolagets likviditetsbehov ska 
kunna mötas även under perioder med stor oro på de finansiella 
marknaderna.

Vidare ska Bolagets likviditetsreserv bestå av tillgångar med 
god kreditkvalitet samt hög omsättnings- och repobarhet. Pla-
ceringar får endast ske i likvida räntebärande värdepapper 
samt banktillgodohavanden som har senior status vid en obe-
ståndssituation och som ur kapitaltäckningssynpunkt är maxi-
malt 50 procent riskviktade. Placeringar får innehålla implicita 
eller explicita nollräntegolv men inga andra strukturer.

Likviditetsmått
Likviditetstäckningsgraden, Liquidity Coverage Ratio (LCR), 
mäter förhållandet mellan höglikvida tillgångar och netto-
kassa utflödet under en trettiodagarsperiod, i stressat läge. 
En likviditetstäckningsgrad på 100 procent säkerställer där-

med, på kort sikt, att Bolagets likviditetsreserv består av till-
räckligt med höglikvida tillgångar för att i ett stressat läge 
möta nettokassautflödet under de kommande 30 dagarna.

Kommun invest mäter och övervakar LCR på daglig basis. 
Dels på total nivå, dels för signifikanta valutor, dvs. inom varje 
separat valuta där Bolaget har upplåning som uppgår till minst 
5 procent av total upplåning, vilka är SEK och USD. Enligt sty-
relselimit får inte LCR-kvoten underskrida 110 procent. Detta 
krav omfattar alla valutor sammanräknade samt separat i valu-
torna EUR och USD, givet att respektive valuta är en så kallad 
signifikant valuta. För SEK har styrelsen fastställt en limit på 
50 procent.

Den höga andelen statsobligationer och andra likvida till-
gångar i Bolagets likviditetsreserv gör att likviditetstäcknings-
graden med god marginal överstiger myndigheternas krav. 
Bolagets LCR enligt CRR-regelverket var per den 31 december 
2018 totalt 247,5 (206,7) procent samt 327,1 (472,4) procent 
i USD och 331,3 (234,0) procent i SEK (se tabell nedan).

När det gäller mått som avser den strukturella likviditets-
risken mäter och övervakar Bolaget den stabila nettofinansie-
ringskvoten (Net Stable Funding Ratio), dvs. förhållandet 
 mellan tillgänglig stabil finansiering och Bolagets behov av 
 stabil finansiering. Bolaget har sedan år 2016 en styrelselimit 
som innebär att NSFR-kvoten inte får underskrida 110 procent. 
Vid årsskiftet var NSFR- kvoten 143,3 (137,1) procent.

2018 2017

Likviditetstäckningsgrad, Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
enligt CRR-regelverket Totalt USD SEK Totalt USD SEK

Extremt höglikvida tillgångar (Nivå 1) exkl. 
säkerställda obligationer 45 238,3 993,5 35 820,8 35 954,3 1 692,1 18 595,2

Extremt höglikvida säkerställda obligationer (Nivå 1) – – – – – –

Höglikvida tillgångar (Nivå 2) – – – – – –

Likviditetsbuffert, mnkr 45 238,3 993,5 35 820,8 35 954,3 1 692,1 18 595,2
Kassautflöden, mnkr 21 461,6 1 215,1 12 742,0 21 835,2 1 432,8 12 364,2

Kassainflöden1, mnkr 3 183,0 911,3 1 929,9 4 442,9 1 074,6 4 416,1

Nettokassautflöde, mnkr 18 278,6 303,8 10 812,1 17 392,3 358,2 7 948,1
Likviditetstäckningskvot (%) 247,5 327,1 331,3 206,7 472,4 234,0

1)  Vid beräkning av nettokassautflöde får kassainflöden endast medräknas med högst 75 procent av kassautflöden.

Operativ risk
Med operativ risk avses risken för förluster till följd av att 
interna processer och rutiner är felaktiga eller inte ändamåls-
enliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser 
inklusive legala risker. Operativ risk är del av bolagets verk-
samhet och kan inte helt undvikas, elimineras eller transfereras 
till annan part. Däremot kan Kommun invest genom en god 
styrning och kontroll minska sannolikheten för dess inträf-
fande och reducera de konsekvenser som kan uppstå till följd 
av operativ risk.

Riskhantering
Operativ risk finns i hela verksamheten och kan aldrig helt und-
vikas. Riskhantering och analys sker löpande. Självutvärder-
ing, incidenthantering, godkännandeprocess vid förändring 
samt beredskaps- och kontinuitetsplanering är metoder som 
används för att identifiera, hantera och analysera operativ risk. 
Riskerna redu ceras genom god styrning och kontroll och där-
med hålls den operativa risken på en kontrollerad och accepta-
bel nivå.

Riskhantering inom Kommun invest utgörs av en enhetlig 
mätning och rapportering av operativa risker. En analys av 
risk nivån i all verksamhet genomförs regelbundet och rappor-
teras till styrelse, VD och företagsledning. Enheten operativ risk 

inom Risk- och kontrollavdelningen har det övergripande 
ansvaret för de metoder och rutiner som används vid mätning, 
identifiering, kontroll, bedömning, analys, värdering samt rap-
portering av operativa risker. Arbetet med att hantera  operativ 
risk bedrivs utifrån Kommun invests riskaptit och de väsentliga 
processerna för verksamheten.

Metoder för att identifiera, hantera och analysera  
operativa  risker
Riskindikatorer
Riskindikatorer är ett mått på effekter av styrning och kontroll 
inom Bolaget, som löpande ska följas upp och analyseras för att 
ge indikationer för verksamheten om dess risker ökat. 

Självutvärdering
Operativa risker kan uppstå inom alla olika delar av Bolagets 
verksamhet. De operativa riskerna har gemensamt att deras 
storlek endast i liten utsträckning påverkas av externa faktorer, 
såsom förändringar av marknadskurser eller kreditvärdigheten 
hos olika kunder eller motparter. Operativa risker uppstår 
i stället genom brister i Kommun invests egen verksamhet och/
eller organisation. Mot bakgrund av detta ansvarar VD gemen-
samt med samtliga avdelningschefer för att årligen genomföra 
minst en årlig självutvärdering av de operativa nettoriskerna 
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i Bolagets produkter, tjänster, funktioner, processer och IT- 
system. Resultatet av självutvärderingen rapporteras årligen 
till styrelse, VD och företagsledning.

Stresstester
Stresstester är ett verktyg för att tillse att Kommun invest håller 
ett framåtblickande perspektiv inom sin riskhantering och 
kapita lplanering. Stresstest är ett samlingsnamn för olika typer 
av utvärderingar som Bolaget genomför i verksamheten, 
erfaren hetsbaserade eller hypotetiska, i syfte att kvantifiera 
 risker och att mäta Bolagets förmåga att hantera situationer av 
extra ordinär karaktär. Stresstest ska genomföras med hjälp av 
scenario analyser eller känslighetsanalyser.

Incidenthantering
En inträffad händelse som ska rapporteras definieras som en 
händelse som avviker från det förväntade. Händelser som ska 
rapporteras är materialiserade risker, det vill säga händelser 
i omvärlden eller inom Kommun invest som innebär, eller skulle 
kunna innebära, en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, 
tillgångar eller anseende.

Kommun invest ska på ett organiserat och strukturerat sätt 
spåra händelser (incidenter) som ska rapporteras, vilket ska 
grunda sig på Bolagets fastställda instruktion för rapportering 
av sådana händelser. Händelser som avviker från det förvän-
tade ska så långt det är möjligt rapporteras och hanteras inom 
det verksamhetsområde eller den process där risken uppstår. 
Respektive verksamhetschef ansvarar för att anställda rappor-
terar sådana händelser och att åtgärder vidtas för att hantera 
händelserna.

Process för godkännande av nya produkter, tjänster,  
marknader, valutor, IT-system samt organisations-  
och  verksamhetsförändringar (NPAP)
Kommun invests godkännandeprocess ska initieras då det 
i Bolagets verksamhet uppstår eller identifieras ett behov av en 
ny eller väsentlig förändring i befintlig produkt, tjänst, mark-
nad, valuta, process, eller IT-system. Processen ska även initie-
ras i samband med större förändringar i företagets verksamhet 
eller organisation. Syftet med processen är att identifiera och 
hantera riskerna som kan uppstå i samband med förändring. 
Skriftligt underlag till beslut om godkännande ska tas fram 
i enlighet med mallar för verksamhetsstyrning av initiativtaga-
ren som driver frågan. Underlaget ska framarbetas i dialog med 
Bolagets samtliga berörda funktioner.

Kontinuitetshantering
Organisationen ska arbeta med krisförebyggande arbete. Detta 
sker i verksamheten under ledning av respektive avdelnings-
chef. Som stöd ska riktlinjer i form av säkerhetsinstruktioner, 
planer för kontinuitetshantering och säkerhetsrutiner finnas. 
För att säkerställa att kontinuitetshanteringen har en samord-
nande, uppföljande och rapporterande funktion i Bolaget har 
VD tillsatt en Krisgrupp. Minst årligen ska styrelsen informeras 
gällande resultat från tester av beredskaps-, kontinuitets- och 
återställningsplaner.

Kapitalkrav för operativ risk
Kommun invest använder basmetoden för att fastställa kapital-
kravet för operativ risk. Metoden beräknar kapitalkravet 
 utifrån 15 procent av snittet av de tre senaste årens rörelsein-
täkter. Kommun invest kapitalkrav i pelare 1 för operativa ris-
ker  uppgår till 152,7 (149,2) mnkr.

Ryktesrisk
Ryktesrisk är risken för inkomstbortfall från potentiella och 
existerande kunder om dessa förlorar tilltron till Bolaget på 
grund av negativ publicitet eller rykten om Bolaget eller all-
mänt om den kommunala sektorn. Ryktesrisk är också risken 
för ökad upplåningskostnad om potentiella eller existerande 
investerare förlorar tilltron till Bolaget på grund av negativ 
publicitet eller rykten om Bolaget eller allmänt om den kommu-
nala sektorn. Bolaget arbetar förebyggande med mediabevak-
ning och har medarbetare som har fördjupad kunskap inom 
området för att förebygga och möta eventuella rykten om 
 Bolaget.

Residualrisk
Residualrisk är risken för att etablerade tekniker avseende risk-
mätning och riskreducering som Bolaget använder sig av visar 
sig mindre effektiva än vad som förväntas. För att minska ris-
ken för fel använder Bolaget medvetet relativt enkla metoder 
och tekniker för att mäta risk, kapitalbehov och riskaptit. Bola-
get genomför såväl framåtblickande som tillbakablickande 
analyser av samtliga risktyper. I den interna kapitalutvärde-
ringen tas negativa scenarion upp för att säkerställa att påver-
kan på Bolaget inte är större än förväntat.

Kapitaltäckning Koncernen
Kapitaltäckningen beräknas sedan 1 januari 2014 enligt CRR1. 
De kapitalbuffertar som ska införas enligt CRD IV2 kräver först 
implementering i svensk lagstiftning vilket har skett genom Lag 
(2014:966) om kapitalbuffertar. För Koncernen är det enbart 
kapitalkonserveringsbufferten på 2,5 procent samt den kontra-
cykliska bufferten som är gällande, vars storlek baseras på kre-
ditexponeringarnas geografiska tillhörighet. Per 2018-12-31 
uppgick det kontracykliska buffertkravet till 1 procent. Kon-
cernen omfattas inte av kravet på systemriskbuffert och Bola-
get har inte heller identifierats som ett systemviktigt institut. 
Koncernen uppfyller buffertkraven med god marginal. 

1)  Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om 
 tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning 
(EU) nr 648/2012.

2)  Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörig
het att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värde
pappersföretag om ändring av direktiv 2002/87/EG och med upphävande av direktiv 
2006/48/EG och 2006/49/EG.

Not 2 forts. 
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Kapitalbas 2018 2017

Andelskapital1 6 889,9 6 102,9

Ej utdelade vinstmedel2 628,6 543,2

Ackumulerat annat totalresultat  
och andra reserver 12,0 –0,7

Kärnprimärkapital före lagstiftnings-
justeringar 7 530,5 6 645,4

Ytterligare värdejusteringar3 –177,5 –145,9

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar  
av kärnprimärkapital –177,5 –145,9
Summa kärnprimärkapital 7 353,0 6 499,5

Primärkapitaltillskott – –

Summa primärkapital 7 353,0 6 499,5

Förlagslån4 200,0 400,0

Summa supplementärt kapital 200,0 400,0

Totalt kapital 7 553,0 6 899,5

1)  Finansinspektionen har 20180514 lämnat tillstånd att klassificera inbetalda med
lemsinsatser till Kommun invest ekonomisk förening som kärnprimärkapitalinstrument 
för konsoliderad situation, utan att aktier har köpts i Kommun invest i Sverige AB. För 
att få använda medlemsinsatser som kärnprimärkapital var Kommun invest ekonomisk 
förening tidigare tvungna att köpa aktier i Kommun invest i Sverige AB och därefter 
ansöka hos Finansinspektionen om att få använda aktiekapitalet som kärnprimärkapi
tal. Under tidigare gällande regler har avdrag skett per 20171231 om 666,7 mnkr. 
Avdraget avser inbetalda medlemsinsatser för vilka aktier i Kommun invest i Sverige AB 
ännu ej var köpta. 

2)  Avdrag har skett om årets resultat om 718,1 (1 075,9) mnkr.

3)  Avdrag beräknad enligt EBA:s tekniska standard avseende försiktig värdering. Syftet 
är att justera för värderingsosäkerhet avseende positioner värderade och redovisade 
till verkligt värde. 

4)  30årigt förlagslån med 3 månaders rörlig ränta knuten till Stibor. Förlagslånet är giltigt 
som supplementärt kapital enligt CRR, i enlighet med övergångsreglerna.

Riskexponeringsbelopp och 
minimikapitalbelopp 2018 2017

Kapitalkrav, pelare 1
Risk expo-

nering
Kapital- 

krav
Risk expo-

nering
Kapital- 

krav

Kapitalkrav för 
kreditrisker 
(schablonmetoden) 734,6 58,8 361,2 28,9

  varav exponeringar  
mot institut 665,7 53,3 299,5 24,0

  varav exponeringar  
mot företag 68,9 5,5 61,7 4,9

Operativa risker, 
basmetoden 1 909,2 152,7 1 865,6 149,2

Kreditvärdighetsjustering 1 273,4 101,9 754,4 60,4

Totalt risk expo nerings-
belopp och minimi-
kapitalbelopp 3 917,2 313,4 2 981,2 238,5

Kapitaltäckningsrelationer 2018 2017

Kärnprimärkapitalrelation 187,7 % 218,0 %

Primärkapitalrelation 187,7 % 218,0 %

Total kapitalrelation 192,8 % 231,4 %

Buffertkrav 2018 2017

Kapitalkonserveringsbuffert 2,5 % 2,5 %

Kontracyklisk buffert 1,0 % 1,0 %

Summa buffertkrav 3,5 % 3,5 %
Kärnprimärkapital tillgängligt  
att användas som buffert 179,7 % 210,0 %

Internt bedömt kapitalbehov 2018 2017

Kapitalkrav, pelare 2
Kreditrisk 133,5 128,9

Marknadsrisker 1 578,6 1 468,7

Övrig risk1 801,7 –

Totalt internt bedömt kapitalbehov 2 513,8 1 597,6

1)   Risk för alltför låg bruttosoliditetsgrad.

Kommun invests kapitalplanering syftar till att verksamheten 
skall vara fullgott kapitaliserat för att möta såväl aktuella som 
kommande regelkrav. För mer information om Kommun invests 
interna kapitalutvärdering och kapitalplan, se sidorna 34–35.

Information som skall lämnas enligt kommissionens genom-
förandeförordning nr 1423/2013 av den 20 december 2013 om 
tekniska standarder för genomförande med avseende på de 
upplysningskrav om kapitalbas som gäller för institut enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 
samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, FFFS 
2008:25, se Kommun invests webbplats.

Bruttosoliditet Koncernen 
Bruttosoliditetsgraden definieras som relationen mellan pri-
märkapitalet och de totala exponeringarna i tillgångar och åta-
ganden. Vad gäller utlåningsportföljen och likviditetsreserven 
är exponeringen det redovisade värdet. För derivattillgångar 
beräknas exponeringen genom att summera exponeringarna 
i enskilda nettningsavtal med derivatmotparter. Till denna 
exponering läggs den möjliga framtida exponeringen beräknad 
enligt en schablon (marknadsvärderingsmetoden) som är fast-
ställd i CRR, EU:s kapitalkravsförordning. Även åtaganden 
utanför balansräkningen åsätts ett exponeringsbelopp. Expo-
neringsbeloppet beräknas utifrån sannolikheten för att åtagan-
det kommer att tas i anspråk. För Kommun invest berör detta 
utställda lånelöften samt beviljade ej utbetalde lån.

2018 2017

Balansomslutning 417 211,0 356 971,4

Avgår tillgångsbelopp som dragits av för  
att fastställa kärnprimärkapital –177,5 –145,9

Avgår derivat enligt balansräkningen –11 333,2 –8 044,6

Tillkommer derivatexponering 9 015,1 2 973,7

Tillkommer möjligt riskförändring derivat 6 732,7 3 656,7

Tillkommer åtaganden utanför 
balansräkningen 1 678,9 2 155,2

Total exponering 423 127,0 357 566,5
Primärkapital, beräknad med 
övergångsregler 7 353,0 6 499,5
Bruttosoliditet 1,74 % 1,82 %

Kommun invest har en kapitalplan avseende bruttosoliditet för 
att uppnå det framtida lagstadgade kravet, se sidorna 34–35.

Not 2 forts. 
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Not 3 Räntenetto

Koncernen
Ränteintäkter 2018 2017

Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden 494,0 450,6

varav utlåning 456,4 487,0

varav räntebärande värdepapper 37,6 –36,4

Övriga ränteintäkter 11,3 1,7

Summa 505,3 452,3
Varav:  ränteintäkt från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen 231,1 219,4

Räntekostnader

Räntekostnader enligt effektivräntemetoden 436,7 481,4

varav skulder till kreditinstitut –15,3 –2,2

varav emitterade värdepapper 681,0 645,4

varav utlåning, negativ utlåningsränta –229,0 –161,8

Övriga rörelsekosnader –69,5 –55,0

Summa 367,2 426,4
Varav:  räntekostnad från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen1 –562,8 –382,0

Summa räntenetto 872,5 878,7

1)  Räntor från derivat som ekonomiskt säkrar en upplåning redovisas som räntekostnad. 
Eftersom det i derivatkontrakt är möjligt att erhålla ränta i betalbenet innebär rådande 
ränteläge att Kommun invest i många fall totalt sett erhållit ränta för en upplåning och 
dess säkring. Detta har medfört att totala räntekostnaden för finansiella poster värde
rade till verkligt värde är positiv. 

Kommun invest anser att samtliga intäkter och kostnader är 
hänförliga till det land där Koncernens bolag har sitt säte, 
 Sverige. I denna not redovisas intäkter som positivt och kostna-
der som negativt. För mer information om periodens räntenetto 
se Kommentarer till resultaträkningen på sidan 47.

Kommun invest ekonomisk förening
Ränteintäkter 2018 2017

Utlåning till kreditinstitut – 0,0

Ränteintäkter Förlagslån – 9,7

Summa – 9,7

Räntekostnader

Skulder till kreditinstitut –0,2 –0,2

Räntekostnader Förlagslån –12,7 –11,8

Övriga –0,0 –0,2

Summa –12,9 –12,2
Summa räntenetto –12,9 –2,5

I denna not redovisas intäkter som positivt och kostnader som negativt.

Not 4 Provisionskostnader

Koncernen 
2018 2017

Betalningsförmedlingsprovisioner 4,9 3,4

Värdepappersprovisioner 3,1 3,7

Övriga provisioner 0,2 0,2

Summa 8,2 7,3

Not 5 Nettoresultat av finansiella transaktioner

Koncernen 
2018 2017

Realiserat resultat –2,5 86,3

varav räntebärande värdepapper –1,2 89,8

varav andra finansiella instrument –1,3 –3,5

Orealiserade marknadsvärdesförändringar 164,4 426,0

Valutakursförändringar –0,5 –0,3

Summa 161,4 512,0

Kommun invest anser att samtliga intäkter och kostnader är 
hänförliga till det land där Koncernens bolag har sitt säte,  
Sverige.

Nettovinst/nettoförlust uppdelat per  
värderingskategori (IFRS 9) 2018

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen –106,2

varav obligatorisk 412,9

varav verkligt värde option –519,1

Finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 0,5

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen 244,9

varav handel –1 727,1

varav verkligt värde option 1 972,0

Finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde –

Förändring i verkligt värde på derivat som är 
säkringsinstrument i en säkring av verkligt värde –362,5

Förändring i verkligt värde på säkrad post med avseende 
på den säkrade risken i säkring av verkligt värde 385,2

Valutakursförändringar –0,5

Summa 161,4

Resultat (netto)
Nettoresultat på finansiella tillgångar som redovisats 
i övrigt totalresulat –

Kommun invest har inga tillgångar eller skulder som redovisas i övrigt totalresultat. 
Kommun invest tar inte upp någon egen kreditrisk i de finansiella rapporterna, se not 29.

Nettoresultat för finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde uppgår till 0,5 (0,2) mnkr. I beloppet ingår 
ränteskillnadsersättning om 0,6 (0,2) mnkr, vilket avser för-
tidsstängd utlåning. Stängning har i samtliga fall skett på 
kunds initiativ. Utöver det ingår –0,1 (–) mnkr som avser ett 
sålt riksbankscertifikat. Motivet till försäljningen är större lik-
viditetsutflöden än förväntat under den över årsskiftet för-
längda löptiden av Riksbankens certifikat från normalt en 
vecka till tre veckor.
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Nettovinst/nettoförlust uppdelat per värderingskategori (IAS 39) 2017

Finansiella tillgångar till verkligt värde via 
resultaträkningen –730,0

Innehav för handelsändamål (tillgångar) 45,7

Lånefordringar och kundfordringar 0,2

Finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen 86,8

Innehav för handelsändamål (skulder) 1 077,8

Realisationsresultat från finansiella tillgångar  
som kan säljas 35,6

Förändring i verkligt värde på derivat som är 
säkringsinstrument i en säkring av verkligt värde –985,5

Förändring i verkligt värde på säkrad post med avseende 
på den säkrade risken i säkringar av verkligt värde 981,7

Valutakursförändringar –0,3

Summa 512,0

Resultat (netto)
Nettoresultat på finansiella tillgångar som redovisats 
i övrigt totalresultat –11,5

Not 6 Övriga rörelseintäkter

Koncernen 
2018 2017

Realisationsvinst vid avyttring  
av materiella tillgångar – 0,1

Intäkter från avtal med kunder 5,8 4,9

Övriga rörelseintäkter 1,8 1,2

Summa 7,6 6,2

Samtliga intäkter från avtal med kunder avser intäkter från en 
finansförvaltningstjänst, KI Finans, som erbjuds medlemmar 
i Kommun invest ekonomisk förening. Tjänsten innebär att 
kunderna själva kan skapa en översikt av sina finansiella posi-
tioner. Samtliga intäkter härrör från en kundkategori vilken 
består av kommuner eller regioner som är medlemmar i 
Kommun invest ekonomisk förening och alla kunder verkar 
på samma geografiska marknad, Sverige. 

Samtliga avtal behandlas på portföljnivå, ger kund rätt till 
åtkomst till en tjänst och prestationsåtagandet uppfylls över tid 
under perioden som tjänsten tillhandahålls. Alla avtal sträcker 
sig över ett kalenderår och faktureras normalt inom det räken-
skapsåret. Det sker ingen justering av betydande finansierings-
komponent då betalningsvillkor, fakturering och tillgång till 
tjänst sker inom ett räkenskapsår. Intäkten redovisas inom 
räkenskapsåret i takt med att prestationsåtagandet uppfylls. 
Avtalens transaktionspris är fast och utan justeringar för rör-
liga ersättningar, skyldigheter eller förmåner kopplade till avtal 
eller andra bedömningsposter. Transaktionspriset fastställs 
 utifrån Kommun invests prislista och utgår från kundkoncer-
nens externa låneskuld. Avtalsutgifter för systemet KI Finans  
är aktiverat som immateriell tillgång och redovisas under 
IAS 38 Immateriella tillgångar och löpande utgifter hänförliga 
till KI Finans kostnadsförs i enlighet med IFRS 15 punkt 96.  
Det finns inte specifika utgifter kopplade till avtalen som 
 betalas av kund.

Kommun invest anser att samtliga intäkter är hänförliga till 
det land där Koncernens bolag har sitt säte, Sverige.

Not 7 Allmänna administrationskostnader

Koncernen
Anges i tkr 2018 2017

Personalkostnader

Löner och arvoden 73 924 70 380 

Sociala avgifter 40 960 38 756

  varav arbetsgivaravgifter och löneskuld 
arbetsgivaravgift 23 473 22 066

 varav pensionskostnader 14 081 13 446

  varav särskild löneskatt på pensionskostnader 3 406 3 244

Inhyrd personal 2 507 5 401 

Utbildningskostnader 3 425 2 913

Övriga personalkostnader 3 179 4 823

Summa personalkostnader 123 995 122 273

Övriga allmänna administrationskostnader

Resekostnader 5 159 5 568

IT-kostnader 19 257 19 094

Konsultarvoden 20 067 28 631

Ratingkostnader 1 118 1 339 

Marknadsdata 9 079 9 620 

Hyror och andra lokalkostnader 2 543 2 561

Fastighetskostnader 1 529 2 025

Årsredovisnings- och delårsrapport 1 110 1 196

Resolutionsavgift 69 052 66 307

Övriga kostnader 20 662  14 395

Summa övriga allmänna administrationskostnader 149 576 150 736
Summa 273 571 273 009

Kommun invest ekonomisk förening
2018 2017

Löner och arvoden inkl. sociala avgifter 2 486 2 312

Övriga kostnader 15 041 14 308

Summa 17 527 16 620 

Ersättningspolicy Kommun invest i Sverige AB
Bolaget har en ersättningspolicy av vilken framgår att rörlig 
ersättning inte tillämpas. Ingen rörlig ersättning har heller 
utgått till anställda i Bolaget för år 2018. Inga engångsersätt-
ningar i samband med nyanställningar har beviljats, inte heller 
avgångsvederlag till styrelseledamöter, verkställande direktör 
eller andra ledande befattningshavare. Inga enskilda medarbe-
tare erhåller ersättning motsvarande 1 miljon EUR eller mer per 
räkenskapsår.

Ersättning till styrelsen i Kommun invest i Sverige AB
Styrelsen bestod i slutet av året av 8 (10) ledamöter inklusive
arbetstagarrepresentanter, varav 4 (5) kvinnor. Ellen Bramness
Arvidsson är ordförande i styrelsen.

Arvode till styrelsen, fram till stämman år 2018, bestod av
ett fast arvode om 550 tkr till ordföranden. Ledamöter hade
ett fast arvode om 300 tkr. Inget arvode utgick till arbetstagar-
representanter. Stämman år 2018 beslutade att styrelsens arvo-
den skulle förbli oförändrade.

Kommun invest har inte några pensionsutfästelser eller 
några särskilda uppsägningsvillkor för styrelsen.

Not 5 forts. 
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Not 7 forts. 

Anges i tkr 2018 2017

Ellen Bramness Arvidsson 550 550

Kurt Eliasson 300 300

Lars Heikensten 300 300

Erik Langby 300 300

Anna von Knorring 300 300

Johan Törngren 300 300

Kristina Sundin Jonsson, nyvald april 2018 200 –

Anna Sandborgh, avgått april 2018 100 300

Åsa Zetterberg, avgått april 2018 100 208

Ulrika Gonzalez Hedqvist,
arbetstagarrepresentant – –

Nedim Murtic, arbetstagarrepresentant,  
avgått mars 2018 – –

Jonas Håkansson, arbetstagarrepresentant, 
nyvald mars 2018 och avgått augusti 2018 – –

Summa 2 450 2 558

Ersättning till ledande befattningshavare  
i Kommun invest i Sverige AB
Ersättning till verkställande direktör har beslutats av styrelsen.
För år 2018 erhöll verkställande direktör 3 129 (3 123) tkr i 
grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades. Pensionskostnad 
för verkställande direktör uppgick till 1 057 (964) tkr och är 
täckt genom försäkring. Vid uppsägning från Bolagets sida 
utgår lön under uppsägningstiden som är 6 månader samt 
avgångsvederlag om 18 månader reducerat med belopp motsva-
rande ny inkomst om nytt arbete erhålls.

Ersättning till vice verkställande direktör har beslutats av 
styrelsen. För år 2018 erhöll vice verkställande direktör 2 105 
(2 069) tkr i grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades. Pen-
sionskostnad för vice verkställande direktör uppgick till 602 
(617) tkr och är täckt genom försäkring. Vid uppsägning från 
Bolagets sida utgår lön under uppsägningstiden som är 6 måna-
der samt avgångsvederlag om 18 månader reducerat med 
belopp motsvarande ny inkomst om nytt arbete erhålls.

Ersättningsinformation avseende andra ledande befatt-
ningshavare inkluderar ersättning som har erhållits under peri-
oden i verkställande ledningen. Vid årsskiftet uppgick andra 
ledande befattningshavare i bolagsledningen till totalt 5 (5) 
personer varav 2 (2) kvinnor och 3 (3) män. 

Ersättning till andra ledande befattningshavare i bolagsled-
ningen har beslutats av styrelsen. Den sammanlagda ersätt-
ningen till andra ledande befattningshavare som ingick i verk-
ställande ledning under år 2018 uppgick till 5 546 (4 789) tkr. 
Pensionskostnaderna är täckta genom försäkring.

Enligt den arbetsordning för styrelsen som fastställdes 
under år 2018 ansvarar styrelsens ordförande för att det utförs 
en oberoende granskning av Bolagets ersättningspolicy och 
ersättningssystem; att bereda styrelsens beslut om dels ersätt-
ning till den verkställande ledningen, dels ersättning till 
anställda som har det övergripande ansvaret för någon av Bola-
gets kontrollfunktioner; samt om åtgärder för att följa upp till-
lämpningen av Bolagets ersättningspolicy.

Ersättning till styrelsen i Kommun invest ekonomisk förening
Styrelsen bestod i slutet av året av 15 (15) ledamöter varav  
8 (8) kvinnor och 15 (15) suppleanter varav 5 (5) kvinnor. Vid 
årsstämman omvaldes Göran Färm som ordförande och Linda 
Frohm som vice ordförande i styrelsen för Kommun invest eko-
nomisk förening. Under året utträdde 1 (2) leda mot och 1 (2) 
person tillträdde. Under året har ingen förändring skett gäl-
lande suppleanter, att jämföra med föregående år då 3 supple-
anter utträdde och 3 personer tillträdde. För mer information 
om styrelsens sammansättning, se sidan 40.

Stämman beslutade även om förändrade arvoden för för-
eningsstyrelsen. Bas för arvodet är det månads arvode för riks-
dagsledamot som fastställts av Riksdagens arvodes nämnd. 
Arvodet för respektive funktion i styrelsen motsvarar en viss 
procent av basen. Stämmans beslut innebär att ordförande 
erhåller ett fast arvode om 294 (287) tkr samt vice ordförande 
ett fast arvode om 196 (191) tkr. 

Två av styrelsens ledamöter utgör, tillsammans med ord-
förande och vice ordförande, Föreningens arbetsutskott och 
erhåller därför ett årligt fast arvode om 109 (106) tkr. Beloppen 
gäller årligen och inga rörliga ersättningar utgår. Övriga ordi-
narie ledamöter, 11 stycken, erhåller ett fast arvode om 7,8 
(7,7) tkr samt rörligt arvode om 4,6 (4,5) tkr per sammanträde. 
 Styrelsens suppleanter erhåller ett rörligt arvode om 4,6 (4,5) 
tkr per sammanträde. För telefonmöte arvoderas samtliga leda-
möter med 2,3 (2,2) tkr i rörlig ersättning.

Ersättning till styrelsen i Kommun invest 
ekonomisk förening, anges i tkr 2018 2017

Anna-Britta Åkerlind 36,6 26,8

Ann-Marie Johansson 27,4 18,0

Bo Rudolfsson 36,6 31,4

Britta Flinkfeldt 35,2 23,1

Camilla Egberth 36,6 35,8

Carina Sándor 35,1 34,5

Catharina Winberg 36,6 22,4

Christina Johansson 27,5 35,8

Daniel Edström 13,7 27,0

Ewa-May Karlsson 107,7 105,1

Fredrik Larsson 44,3 38,9

Gert Ove Thörnros 36,6 26,8

Göran Färm 291,91 288,01

Hans Lindberg 18,3 31,5

Jonas Ransgård 49,0 30,1

Lennart Holmlund, avgått april 2017 – 4,4

Lilly Bäcklund 45,7 43,5

Linda Frohm 194,61 190,01

Lotta Öhlund, avgått april 2018 7,0 25,5

Margreth Johnsson 107,7 105,1

Maria Alfredsson, nyvald april 2018 14,4 –

Marie-Louise Forsberg-Fransson,  
avgått april 2017 – 6,9

Mohamad Hassan 13,7 22,5

Niclas Nilsson 39,8 34,5

Niklas Karlsson 39,8 43,5

Patrik Jönsson, avgått april 2017 – 11,3

Peter Hemlin 27,4 13,5

Peter Kärnström 36,6 35,8

Pierre Sjöström 36,6 44,8

Robert Stenkvist, avgått april 2017 – –

Roger Persson 36,6 31,3

Roland Åkesson 35,2 43,5

Therese Borg 16,9 32,1

Ulf Olsson 36,6 26,9

Örjan Mossberg 44,4 43,5

Summa 1 566,1 1 533,8

1)  Beloppen avser ersättningar under respektive räkenskapsår varpå beloppen inte är 
 jämförbara med faktiskt beslutat belopp på stämman vilket framgår under avsnitt 
Ersättning till styrelsen i Kommun invest ekonomisk förening.
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Löner och ersättningar – Kommun invest i Sverige AB

2018, anges i tkr 
Grundlön /

styrelsearvode
Övriga  

förmåner
Pensions – 

kostnad Summa

Styrelse 2 450 – – 2 450

Verkställande direktör 3 129 84 1 057 4 270

Vice verkställande direktör 2 105 – 602 2 707

Övriga i bolagsledningen 5 546 18 1 831 7 395

Övriga tjänstemän 58 751 – 10 591 69 342

Summa 71 981 102 14 081 86 164

2017, anges i tkr 
Grundlön /

styrelsearvode
Övriga  

förmåner
Pensions – 

kostnad Summa

Styrelse 2 558 – – 2 558

Verkställande direktör 3 123 84 964 4 171

Vice verkställande direktör 2 069 – 617 2 686

Övriga i bolagsledningen 4 699 18 1 386 6 103

Övriga tjänstemän 56 086 – 10 479 66 565

Summa 68 535 102 13 446 82 083

Koncern
Medelantalet anställda 2018 2017

Medelantalet anställda under året 97 91

varav kvinnor 41 35

Det finns inga anställda i Föreningen.

Revisionsuppdrag 
Vid 2016 års årsstämma i Bolaget utsågs, för perioden intill 
slutet av årsstämman 2020, KPMG AB till revisionsbolag, sam-
tidigt avgick Ernst & Young AB. 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovis-
ningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgif-
ter som det ankommer på Kommun invest i Sverige AB:s revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av 
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av 
sådana övriga arbetsuppgifter. 

Med begreppet revisionsverksamhet utöver revisionsupp-
draget avses kvalitetsgranskningstjänster, till exempel gransk-
ning som utmynnar i rapport eller intyg som är avsedd även för 
andra än uppdragsgivaren. Med övriga tjänster avses sådant 
som inte är hänförligt till någon av ovanstående punkter.

Koncernen
Arvode och kostnadsersättning till revisorer, tkr, 
KPMG AB 2018 2017

Revisionsuppdrag 1 010 1 397

Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget 969 983

Skatterådgivning – –

Övriga tjänster 323 141

Kommun invest ekonomisk förening
Arvode och kostnadsersättning till revisorer, tkr, 
KPMG AB 2018 2017

Revisionsuppdrag 70 16

Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget – –

Skatterådgivning – –

Övriga tjänster 275 126

Operationell leasing
Under året uppgick kostnaderna för operationella leasingavtal 
till 2 094 (2 455) tkr. 

Framtida leasingbetalningar för icke uppsägningsbara 
 operationella leasingavtal och hur dessa är fördelade över åren 
framgår av tabellen nedan.

Icke uppsägningsbara operationella leasingavtal 
där Kommuninvestkoncernen är leasetagare 2018 2017

Inom ett år 2 064 2 005

Mellan ett år och fem år 6 258 9 001

Summa 8 322 11 006

Not 8 Övriga rörelsekostnader

Koncernen 
2018 2017

Försäkringskostnader 1,3 0,9

Kommunikation och information 2,8 2,5

Övriga rörelsekostnader 0,4 0,1

Summa 4,5 3,5

Not 9 Kreditförluster, netto

Koncernen
2018 2017

Belåningsbara statsskuldförbindelser 1,7 –

Utlåning till kreditinstitut 0,6 –

Utlåning 21,9 –

Obligationer och räntebärande värdepapper 0,0 –

Poster utanför balansräkningen 0,1 –

Summa 24,3 –

I enlighet med IFRS 9 har Kommun invest under 2018 börjat 
ta upp förväntade kreditförluster. Kommun invest hade inga 
kredit förluster under år 2017 och IAS 39. För information om 
beräkningsmodell, reserveringar och rörelser av kredit förluster 
se not 2. 

Not 7 forts. 

80 Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2018

FINANSIELLA RAPPORTER

225



Not 10 Skatter

Koncernen
Redovisat i resultaträkningen 2018 2017

Aktuell skattekostnad 1,4 0,3

Uppskjuten skattekostnad (+)/skatteintäkt (–), 
avseende temporära skillnader 0,0 27,9

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 2,3 -0,2

Totalt redovisad skattekostnad 3,7 28,0

Avstämning av effektiv skatt 2018 2018 2017 2017

Resultat före skatt 721,8 1 103,9

Skatt enligt gällande skattesats 22,0 % 158,8 22,0 % 242,9

Skatteeffekt avdragsgill utdelning –21,9 % –157,9 –19,4 % –213,3

Skatteeffekt utdelning överstigande årets resultat – – –0,2 % –2,5

Ej avdragsgilla kostnader/Ej skattepliktiga intäkter 0,1 % 0,5 0,1 % 1,1

Skatt hänförlig till tidigare år 0,3 % 2,3 –0,0 % –0,2

Redovisad effektiv skatt 0,5 % 3,7 2,5 % 28,0

Skattekostnad hänförligt till övrigt totalresultat 2018 2017

Finansiella tillgångar som kan säljas – –

Övrigt totalresultat – –

Redovisat i balansräkningen
Redovisade uppskjutna skattefordringar och skulder
Koncernen har ingen uppskjuten skatteskuld. Uppskjutna 
skatte fordringar hänför till följande:

Uppskjuten skattefordran 2018 2017

Skattefordran IB 0,6 28,5
Orealiserade marknadsvärdesförändringar – –28,1

varav redovisade i resultaträkningen – –28,1

varav redovisats övrigt totalresultat – –

Inkomstskattemässig justering 0,0 0,2

Skattefordran UB 0,6 0,6

Kommun invest ekonomisk förening
Redovisat i resultaträkningen 2018 2017

Årets skattekostnad 1,4 0,0

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 1,0 0,1

Totalt redovisad skattekostnad 2,4 0,1

Avstämning av effektiv skatt 2018 2018 2017 2017

Resultat före skatt 720,3 974,9

Skatt enligt gällande skattesats 22,0 % 158,4 22,0 % 214,4

Skatteeffekt avdragsgill utdelning –21,9 % –157,9 –21,9 % –213,3

Ej avdragsgilla kostnader/Ej skattepliktiga intäkter 0,1 % 0,9 –0,1 % –1,1

Skatt hänförlig till tidigare år 0,1 % 1,0 0,0 % 0,1

Redovisad effektiv skatt 0,3 % 2,4 0,0 % 0,1

81Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2018

FINANSIELLA RAPPORTER

226



Not 11 Vinstdisposition

Styrelsen för Kommun invest ekonomisk förening  
föreslår att: 2018

Till föreningsstämmans förfogande stående 
vinstmedel 723,1 mnkr disponeras på följande sätt:

Till medlemmarna utdelas 1,5 % insatsränta  
på insatskapitalet 102,1

Till medlemmarna utdelas återbäring i proportion  
till respektive medlems andel av den totala 
affärsvolymen under år 2018 615,7

Balanseras i ny räkning 5,3

Summa disponerat 723,1

För mer information se sidan 43.

Not 12 Belåningsbara statsskuldförbindelser

Koncernen
2018 2017

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat  
värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaffnings

värde

Verkligt värde  
via resultat

räkningen
Summa

redovisat värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser

– svenska staten 33 201,6 3 868,2 37 069,8 37 072,4 21 221,4 21 221,4

– utländska stater – 2 160,5 2 160,5 2 160,5 3 414,4 3 414,4

Summa 33 201,6 6 028,7 39 230,3 39 232,9 24 635,8 24 635,8

Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden 166,7 332,7

Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden –9,5 –17,2

Summa 157,2 315,5

Ökningen jämfört med 2017 beror på en volymmässigt större likviditetsreserv samt att Bolaget samtidigt ökat andelen innehav 
i värdepapper utgivna av svenska staten. 
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Not 13 Utlåning till kreditinstitut

Kommun invest ekonomisk förening
2018 2017

Utlåning i svensk valuta 18,7 36,3

Summa 18,7 36,3

Not 14 Utlåning

Koncernen
2018 2017

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat  
värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaffnings

värde

Verkligt värde  
via resultat

räkningen
Summa

redovisat värde

Utlåning 

– kommuner och regioner 106 619,6 46 415,0 153 034,6 152 997,1 128 905,1 129 043,8

– bostadsföretag med kommunal borgen 95 114,9 36 720,3 131 835,2 131 824,3 116 828,9 116 922,7

– övriga företag med kommunal borgen 47 577,4 23 262,8 70 840,2 70 859,5 64 413,3 64 472,1

Summa 249 311,9 106 398,1 355 710,0 355 680,9 310 147,3 310 438,6

Med utlåning avses utlåning till kommuner, regioner samt kommun- och regionsägda företag.  

Not 15  Obligationer och andra räntebärande  värdepapper

Koncernen
2018 2017

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat  
värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaffnings

värde

Verkligt värde  
via resultat

räkningen
Summa

redovisat värde

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

– svenska bostadsinstitut – – – – – –

– övriga utländska emittenter – 7 457,8 7 457,8 7 457,8 12 500,0 12 500,0

Summa – 7 457,8 7 457,8 7 457,8 12 500,0 12 500,0

Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden 70,7 163,7

Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden –18,6 –32,9

Summa 52,1 130,8

Minskningen jämfört med 2017 beror på att Bolaget ökat andelen innehav i värdepapper utgivna av svenska staten, för mer 
 information se not 12.
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Not 16 Aktier och andelar i dotterföretag

Kommun invest ekonomisk förening
2018 2018 2017 2017

Bolag Redovisat värde Antal aktier Redovisat värde Antal aktier

Kommun invest i Sverige AB, 556281-4409 7 100,0 70 999 720 7 100,0 70 999 720

Summa 7 100,0 70 999 720 7 100,0 70 999 720

Not 17 Derivat och säkringsredovisning

Koncernen 
Kommun invests upplåning sker i flera olika valutor och med 
både fast och rörlig ränta. Kommun invest utlåning är enbart 
i svenska kronor men till både fast och rörlig ränta. Kommun-
invest använder derivatinstrument för att säkra ränte- och 
valutarisker som uppstår när Bolagets upplånings och utlå-
nings avtalsmässiga villkor inte överensstämmer.

Med syfte att minska volatiliteten på resultatet och eget 
kapital tillämpas säkringsredovisning av verkligt värde för fast-
ränteupplåningar och -utlåningar. Säkringen innebär att ett 
eller flera derivatkontrakt, benämnda säkringsinstrument, har 
ingåtts i syfte att säkra en eller flera marknadsrisker kopplade 
till en upp- eller utlåning. Som säkringsinstrument används 
enbart plain-vanilla derivat i form av ränte- och valuta swappar. 

Säkringsrelationer
Kommun invest använder sig vid säkringsredovisning av två 
olika sorters säkringsrelationer, säkring av ränterisk och säk-
ring av ränte- och valutarisk. Samtliga säkringsrelationer är 
transaktionsbaserade. 

Eftersom de kritiska villkoren, valuta, förfallodag, datum 
för fasträntebetalningar samt totalt nominellt belopp, i säk-
ringsinstrumentet och den säkrade posten alltid överensstäm-
mer förväntar sig Kommun invest att källor till ineffektivitet 
under säkringsrelationens löptid enbart består av värdeföränd-
ring på säkringsinstrumentets rörliga ben samt i förekom-
mande fall förändring i valutabasisspread.

 
Säkring av ränterisk
Ränterisk uppkommer när Kommun invest lånar upp respektive 
lånar ut pengar till fast ränta. Då upplåning respektive utlå-
ningen ej sker samtidigt så säkras dessa affärer på transak-
tionsnivå med ett eller flera derivatinstrument. Kommun invests 
mål med dessa säkringar är att minska risken för förändringar 
gällande upplånings- eller utlåningstransaktionens verkliga 
värde orsakat av förändringar i benchmarkräntan. Kommun-
invest identifierar denna benchmarkränterisk som den risk-
komponent som säkras inom upp- respektive utlåningen.

I dessa fall utgörs den säkrade posten av en fastränteupplå-
ning eller -utlåning. Säkringsinstrumentet utgörs av en eller 
flera ränteswappar. Ränteswapparna ska utgå från samma 

valuta, förfallodag, datum för fasträntebetalningar samt totalt 
nominellt belopp som den säkrade posten.

Säkring av ränte och valutarisk
Ränte- och valutarisk uppstår när Kommun invest lånar upp 
pengar i utländsk valuta till fast ränta. Då Kommun invest utlå-
ning är i svenska kronor används derivatkontrakt för att växla 
dessa pengar till svenska kronor vilket innebär att dessa upplå-
ningar säkras på transaktionsnivå med ett eller flera derivat. 
Kommun invests mål med dessa säkringar är att minska risken 
för förändringar i upplåningens verkliga värde orsakat av för-
ändringar i aktuell benchmarkränta samt valutakurs. 
Kommun invest identifierar denna benchmarkränte- och valuta-
risk som de riskkomponenter som säkras inom upplåningen.

I dessa fall utgörs den säkrade posten av en fastränteupplå-
ning i utländsk valuta. Säkringsinstrumenten utgörs av en eller 
flera valutaswappar där säkringen slutar i rörliga SEK-flöden. 
Valutaswapparna ska utgå från samma valuta, förfallodag, 
datum för fasträntebetalningar samt totalt nominellt belopp 
som den säkrade posten.

Effektivitetstestning
Kommun invest genomför en prospektiv granskning initialt när 
en säkringsrelation skall inledas och därefter retrospektiva tes-
ter kvartalsvis. Vid den prospektiva granskningen kontrolleras 
att de kritiska villkoren för den säkrade posten och säkrings-
instrumentet överensstämmer. Om de kritiska villkoren ej 
överensstämmer kommer säkringsredovisning ej att tillämpas. 

Säkringsrelationens effektivitet mäts retrospektivt i en 
 analys som bygger på historiska data för balanser av orealiserat 
marknadsvärde för den säkrade posten respektive säkrings-
instrumentet. Analysen består av ett regressionstest. Regres-
sionstestet förklarar säkringsrelationen effektiv om en linjär 
regression ger en regressionskoefficient mellan –0,8 och –1,25. 
Om säkringsrelationen inte förklaras som effektiv bryts rela-
tionen, den tidigare säkrade posten redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde och värdeförändringarna periodiseras över 
postens återstående löptid.

Samtliga säkringsrelationer har bedömts som effektiva.
Kommun invest har inga säkringsrelationer som har avbrutits 
i förtid.
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Säkringsinstrument Nominellt belopp
Tillgångar  

verkligt värde
Skulder  

verkligt värde

Förändringar i verkligt  
värde som används  

för redovisning av 
säkringsineffektivitet

Återstående kontraktsenlig löptid Totalt

<1 år 1–5 år > 5år 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Derivat i säkringsrelation

Derivat i säkring av 
ränterisk 35 915,1 219 056,2 42 160,6 297 131,9 232 991,8 2 576,2 4 240,3 –491,4 -677,1 –335,8 –919,8

Derivat i säkring av  
ränte- och valutarisk 363,6 3 344,8 – 3 708,4 3 656,0 343,3 273,1 –97,1 -76,4 –26,7 –65,8

Summa 36 278,7 222 401,0 42 160,6 300 840,3 236 647,8 2 919,5 4 513,4 –588,5 753,5 –362,5 –985,6
Genomsnittlig ränta 0,11 % –0,08 % 0,42 %

Derivat ej i säkringsrelation

Ränterelaterade 80 606,6 140 623,0 2 211,8 223 441,4 190 343,8 71,3 176,4 –756,5 -1 297,7

Valutarelaterade 72 651,5 104 657,4 1 422,7 178 731,6 160 427,4 8 339,1 3 288,3 –2 969,1 -5 742,7

Övriga 8 508,1 – – 8 508,1 976,3 3,3 66,5 –1 645,5 –

Summa 161 766,2 245 280,4 3 634,5 410 681,1 351 747,5 8 413,7 3 531,2 –5 371,1 7 040,4

Totalt 198 044,9 467 681,4 45 795,1 711 521,4 588 395,3 11 333,2 8 044,6 –5 959,6 7 793,9

Säkrade poster
Tillgångar  

redovisat värde

Upplupet belopp för 
justering av verkligt 

värde, tillgångar Skulder redovisat värde

Upplupet belopp för 
justering av verkligt 

värde, skulder

Förändringar 
i verkligt värde som  

används för redovisning 
av säkringsineffektivitet

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Utlåning i en säkring av 
ränterisk 85 680,7 63 105,8 656,5 450,0 – – – – 206,5 –358,9

Upplåning i en säkring av 
ränterisk – – – – 202 333,8 174 924,9 1 197,7 1 344,3 146,6 1 264,7

Upplåning i en säkring av 
ränte- och valutarisk – – – – 2 947,1 2 863,1 147,70 179,8 32,1 75,8

Summa 85 680,7 63 105,8 656,5 450,0 205 280,9 177 788,0 1 345,4 1 524,1 385,2 981,6

Total säkringsineffektivitet 2018 2017

Säkring av ränterisk

Derivat –335,8 –919,8

Upplåning 146,6 1 264,7

Utlåning 206,5 –358,9

Summa 17,3 –14,0
Säkring av ränte- och valutarisk

Derivat –26,7 –65,8

Upplåning 32,1 75,8

Summa 5,4 10,0

All ineffektivitet redovisas i nettoresultat av finansiella  
transaktioner.

Not 18 Immateriella tillgångar

Koncernen
2018 2017

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 24,3 22,0

Årets investeringar 11,1 2,3

Avyttringar och utrangeringar –1,4 –

Utgående anskaffningsvärde 34,0 24,3

Avskrivningar

Ingående avskrivningar –13,4 –8,6

Årets avskrivningar –4,9 –4,8

Avyttringar och utrangeringar – –

Utgående avskrivningar –18,3 –13,4
Planenligt restvärde vid periodens slut 15,7 10,9

Kommun invests immateriella tillgångar består av affärssystem.
Posten avyttringar och utrangeringar avser nedskrivning av en
applikation i KI Finans som inte anses ha uppfyllt det skick som
krävdes för att kunna användas på det sätt som avsågs. Resul-
tateffekt om –0,4 mnkr har redovisats på raden av- och
nedskrivningar på immateriella tillgångar i resultaträkningen.

Not 17 forts. 
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Not 19 Materiella tillgångar

Koncernen
2018 2017

Inventarier
Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 23,7 32,2

Årets investeringar 0,5 2,5

Avyttringar och utrangeringar – –11,0

Utgående anskaffningsvärde 24,2 23,7

Avskrivningar

Ingående avskrivningar –16,3 –24,4

Årets avskrivningar –2,6 –2,7

Avyttringar och utrangeringar – 10,8

Utgående avskrivningar –18,9 –16,3
Planenligt restvärde vid periodens slut 5,3 7,4

Byggnad och mark
Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 51,9 51,3

Årets investeringar – 0,6

Avyttringar och utrangeringar – –

Utgående anskaffningsvärde 51,9 51,9

Avskrivningar

Ingående avskrivningar –20,8 –19,1

Årets avskrivningar –1,3 –1,7

Avyttringar och utrangeringar - –

Utgående avskrivningar –22,1 –20,8
Planenligt restvärde vid periodens slut 29,8 31,1

Taxeringsvärden
Taxeringsvärden på fastigheten Fenix 1 34,0 34,0

Varav mark (i Sverige) 10,2 8,0

I inventarier ingår främst IT-utrustning och kontorsinventarier.

Not 20 Fordran på dotterbolag

Kommun invest ekonomisk förening
2018 2017

Årets koncernbidrag 750,6 987,5

Kundfordringar 0,0 0,0

Övriga fordringar 889,2 764,8

Summa 1 639,8 1 752,3

Övriga fordringar avser medlemsinsatser under år 2018, som 
för Föreningens räkning hanteras av Bolaget och som ännu inte 
överförts till Bolaget i form av nytt aktiekapital.

Not 21 Övriga tillgångar

Koncernen
2018 2017

Ställd marginalsäkerhet 1 454,4 793,0

Övriga tillgångar 9,4 9,4

Summa 1 463,8 802,4

Kommun invest började ställa säkerheter för derivat clearade 
hos central clearingmotpart under 2016, vilka nettas per mot-
part och valuta i balansräkningen, se vidare not 30. Under 
2017 började Bolaget även ställa kontantsäkerheter för derivat 
som ej har clearats hos central motpart för clearing för vilka 
kvittningsrätt ej föreligger. Dessa tas därmed upp till fullo 
i balansräkningen.

Not 22 Övriga skulder

Koncernen
2018 2017

Erhållen marginalsäkerhet 4 551,8 654,8

Övriga skulder 26,5 16,2

Summa 4 578,3 671,0

Kommun invest började erhålla säkerheter för derivat clearade 
hos central motpart för clearing under 2016, vilka nettas per 
motpart och valuta i balansräkningen, se vidare not 30. Under 
2017 började Bolaget även erhålla kontantsäkerheter för deri-
vat som ej har clearats hos central motpart för clearing för 
vilka kvittningsrätt ej föreligger och därmed tas upp till fullo 
i balansräkningen.

Kommun invest ekonomisk förening
2018 2017

Övriga skulder 0,5 0,3

Skatteskulder 2,4 0,4

Leverantörsskulder 0,4 0,4

Summa 3,3 1,1

Not 23  Avsättningar

Koncernen
2018 2017

Reserveringar gällande åtaganden utanför 
balansräkningen 0,1 –

Summa 0,1 –

I posten ingår reserveringar avseende förväntade kreditför-
luster på åtaganden utanför balansräkningen. För mer infor-
mation om åtaganden utanför balansräkningen se not 27.
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Not 24 Efterställda skulder

Kommun invest ekonomisk förening
Redovisat värde

Valuta Nominellt Räntesats Förfallodag 2018 2017

Förlagslån SEK 1 000,0 Rörlig 2040-11-30 1 000,1 1000,1

Summa 1 000,0 1 000,1 1000,1

Vid återbetalning äger Föreningen avräkna det belopp som erfordras för reglering av förfallna motfordringar från Föreningen 
 respektive fordringar från Föreningens företag. Per bokslutsdatum föreligger inga belopp för återbetalning.

Not 25 Eget kapital

Kommun invest ekonomisk förening
Kommun invest ekonomisk förening har i Koncernen klassifi-
cerat andelskapital om 6 889,9 (6 770,6) mnkr som eget kapi-
tal, varav 23,6 (22,8) mnkr avser överinsats, dvs. den del av 
kapitalet som för vissa medlemmar överstiger den stadge-
mässigt högsta nivån. 

Medlem som utträder eller utesluts ur Föreningen ska få ut 
sitt inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insats-
kapital. Det är endast vid utträde eller uteslutning som medlem 
kan få ut totalt insatt kapital. Utbetalning ska ske sex månader 
efter avgången.

Vid eventuell överinsats har medlem dock rätt att begära 
återbetalning av hela eller delar av överinsatsen utan att behöva
utträda ur Föreningen. Återbetalning av överinsats kan ske  
sex månader efter utgången av det år då uppsägningen sker.

Utbetalning av insatser får dock ske endast i den mån För-
eningens behållna tillgångar enligt den vid tidpunkten för 
avgången uppgjorda balansräkningen därtill förslår utan ian-
språktagande av reservfond eller uppskrivningsfond och att det 
kan ske utan åsidosättande av övriga medlemmars lika rätt. 
Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt sty-
relsens bedömning är möjlig att genomföra utan i något väsent-
ligt avseende negativt påverka kapitaltäckningssituationen 
i Föreningens företagsgrupp eller i Föreningens företag eller 
medföra liknande brist. Under år 2018 har inga insatser från 
Föreningens medlemmar återbetalats. 

Vid återbetalning äger Föreningen avräkna det belopp som 
erfordras för reglering av förfallna motfordringar från Fören-
ingen respektive fordringar från Föreningens företag. 
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Not 26 Eget kapital

Koncernen

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Totalt eget 

kapital

Mnkr
Andels
kapital 

Fond för 
utvecklings

utgifter1
Reserv 

fond2

Fond för  
verkligt  

värde3

Balanserad 
vinst eller 

förlust
Årets  

resultat

Ingående eget kapital 20170101 6 307,5 1,6 164,4 7,7 439,8 385,8 7 306,8
Årets resultat 1 075,9 1 075,9

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 1,5 –1,5 –

Övrigt totalresultat –11,5 –11,5

Summa totalresultat – 1,5 – –11,5 –1,5 1 075,9 1 064,4

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Föregående års resultat 385,8 –385,8 –

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –445,3 –445,3

Avsatt till reservfond –

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 40,7 40,7

Insatser från befintliga medlemmar 422,4 422,7

Utgående eget kapital 20171231 6 770,6 3,1 164,4 –3,8 378,8 1 075,9 8 389,0

Utgående eget kapital 20171231 6 770,6 3,1 164,4 –3,8 378,8 1 075,9 8 389,0
Övergångseffekt IFRS 9 3,8 –11,8 –8,0

Ingående eget kapital 20180101 6 770,6 3,1 164,4 – 367,0 1 075,9 8 381,0
Årets resultat 718,1 718,1

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 8,9 –8,9 –

Övrigt totalresultat –

Summa totalresultat – 8,9 – – –8,9 718,1 718,1

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Föregående års resultat 1 075,9 –1 075,9 –

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –969,8 –969,8

Avsatt till reservfond –

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap –

Insatser från befintliga medlemmar 119,3 119,3

Utgående eget kapital 20181231 6 889,9 12,0 164,4  464,2 718,1 8 248,6

1)  Fond för utvecklingsutgifter motsvarar aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader som förts om från balanserad vinst eller förlust, justerat med en proportionell andel  
av avskrivningen som förts tillbaka från fonden till fritt eget kapital.

2) Reservfond avser tidigare lagstadgad avsättning till bundet eget kapital. Kravet avskaffades år 2016 och tidigare gjorda avsättningar står kvar. 

3) Fond för verkligt värde består av finansiella tillgångar som kan säljas.
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Not 27  Ställda säkerheter, eventual förpliktelser och åtaganden

Koncernen
Ställda säkerheter 2018 2017

I form av ställda säkerheter för egna  
skulder och avsättningar

Deponerat hos Riksbanken

– statspapper 521,6 3 690,4

Ställda säkerheter för derivatskulder

– statspapper 566,2 1 031,2

Ställd marginalsäkerhet hos central  
motpart för clearing

– statspapper 1 280,6 590,1

Summa ställda säkerheter 2 368,4 5 311,7

Eventualförpliktelser Inga Inga

Beviljade, ej utbetalda lån 2 144,4 2 476,2

Utställda lånelöften 1 213,5 1 834,3

Redovisat värde för skulder och avsättningar där pant ställts 
uppgick till 562,6 (1 407,0) mnkr. Värdepapper deponerade  
hos Riksbanken är ett krav för att Kommun invest är medlem 
i Riks bankens system för överföring av kontoförda pengar, 
RIX, och en förutsättning för kortfristig likviditetshantering  
via RIX. 

Not 28 Närståenderelationer

Kommun invest ekonomisk förening har under år 2018 haft närståendetransaktioner med Kommun invest i Sverige AB. Koncernen 
har under föregående år haft närståenderelationer med bolaget Malin Norbäck Consulting AB.

Närståenderelation, anges i tkr År

Försäljning av 
varor/tjänster till 

närstående

Inköp av varor/ 
tjänster från 
närstående Övrigt (ränta)

Fordran på 
närstående per 

31 december

Skuld till 
närstående per 

31 december

Kommun invest i Sverige AB 2018 153 1 091 – 1 639 816 167

2017 118 5 990 9 652 1 752 320 –

Malin Norbäck Consulting AB 2018 – – – – –

2017 – 705 – – –

Föreningens närståenderelation till Kommun invest i Sverige AB 
innefattar fordran på dotterbolaget avseende ett koncern bidrag 
samt medlemsinsatser, som för Föreningens räkning hanteras 
av Bolaget och som ännu inte överförts till Bolaget i form av 
nytt aktiekapital.

Malin Norbäck Consulting AB klassificerades som närstående 
till Koncernen under 2017 då bolaget har tillhandahållit 
nyckel personer i ledande ställning. Vad gäller transaktioner 
med övriga nyckelpersoner i ledande ställning anställda 
i Kommun invest i Sverige AB, se not 7.
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Not 29 Finansiella tillgångar och skulder

Koncernen
Finansiella tillgångar och skulder presenteras i enlighet med IFRS 9 per den 2018-12-31 och i enlighet med IAS 39  
per den 2017-12-31.

Finansiella instrument fördelade på värderingskategori

2018
Upplupet 

anskaffningsvärde Verkligt värde via resultaträkningen
Redovisat  

värde
Verkligt  

värde

Handel Obligatorisk
Verkligt värde 

option
Derivat som används 

i säkringsredovisning

Finansiella tillgångar
Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 33 201,6 – – 6 028,7 – 39 230,3 39 232,9

Utlåning till kreditinstitut 1 870,7 – – – – 1 870,7 1 870,7

Utlåning 249 311,9 – – 106 398,1 – 355 710,0 355 680,9

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper – – – 7 457,8 – 7 457,8 7 457,8

Derivat – – 8 413,7 – 2 919,5 11 333,2 11 333,2

Övriga tillgångar 1 460,9 – – – – 1 460,9 1 460,9

Summa 285 845,1 – 8 413,7 119 884,6 2 919,5 417 062,9 417 036,4

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut1 0,8 – – 583,2 – 584,0 584,0

Emitterade värdepapper1 240 956,0 – – 155 840,9 – 396 796,9 397 667,7

Derivat – 5 371,1 – – 588,5 5 959,6 5 959,6

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – 1 000,1 1 117,7

Övriga skulder 4 570,5 – – – – 4 570,5 4 570,5

Summa 246 527,4 5 371,1 – 156 424,1 588,5 408 911,1 409 899,5

2017

Finansiella tillgångar och skulder 
värderade till verkligt värde via 

resultaträkningen

Lånefordringar 
och kund
fordringar

Finansiella 
tillgångar som 

kan säljas

Andra 
finansiella 

skulder

Derivat som an
vänds i säkrings

redovisning

Summa 
redovisat 

värde
Verkligt 

värde

Finansiella tillgångar/
skulder som bestäms 

tillhöra denna kategori
Innehav för 

handelsändamål

Finansiella tillgångar
Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 12 998,3 – – 11 637,5 – – 24 635,8 24 635,8

Utlåning till kreditinstitut – – 698,5 – – – 698,5 698,5

Utlåning 72 929,9 – 237 217,4 – – – 310 147,3 310 438,6

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 11 677,3 – – 822,7 – – 12 500,0 12 500,0

Derivat – 3 531,2 – – – 4 513,4 8 044,6 8 044,6

Övriga tillgångar – – 799,5 – – – 799,5 799,5

Summa 97 605,5 3 531,2 238 715,4 12 460,2 – 4 513,4 356 825,7 357 117,0

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut1 1 312,7 – – – 5,7 – 1 318,4 1 318,4

Emitterade värdepapper1 116 878,6 – – – 220 877,2 – 337 755,8 339 396,6

Derivat – 7 040,4 – – – 753,5 7 793,9 7 793,9

Efterställda skulder – – – – – – – –

Övriga skulder – – – – 663,9 – 663,9 663,9

Summa 118 191,3 7 040,4 – – 221 546,8 753,5 347 532,0 349 172,8

1) Upplåningens nominella belopp, det vill säga det belopp som ska infrias på förfallodagen, uppgår till 401 574,2 (405 274,4) mnkr.

Det redovisade värdet för utlåningen består dels av utlåning 
redovisad till upplupet anskaffningsvärde, utlåning som ingår 
i en verkligt värde-säkringsrelation samt utlåning redovisad till 
verkligt värde.

Det redovisade värdet för skulder till kreditinstitut och emit-
terade värdepapper består dels av skulder redovisade till upp-
lupet anskaffningsvärde, skulder som ingår i en verkligt värde-
säkringsrelation samt skulder redovisade till verkligt värde. 

Beräkning av verkligt värde
Allmänt
Verkligt värde-beräkningar ska för finansiella instrument 
 uppdelas enligt följande tre nivåer:

Nivå 1:  värdering sker enligt priser noterade på en aktiv 
 marknad för samma instrument.
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Nivå 2:  värdering sker utifrån direkt eller indirekt observerbar 
marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.

Nivå 3:  värdering sker utifrån icke-observerbart marknads-
data, med betydande inslag av egna och externa upp-
skattningar.

En del av de finansiella instrumenten i Kommun invests skuld-
portfölj och likviditetsreserv handlas på en aktiv marknad med 
noterade priser enligt nivå 1. För nästintill resterande del av 
skuldportföljen, likviditetsreserven, all utlåning och derivat 
som inte handlas på en aktiv marknad med noterade priser, 
används accepterade och väl inarbetade värderingstekniker för 
att bestämma verkligt värde baserat på observerbar marknads-
information enligt nivå 2. För en liten del av finansiella instru-
ment i Kommun invests skuldportfölj har indata som inte är 
observerbara i marknaden eller egna bedömningar väsentlig 
effekt på värderingen och dessa instrument klassificeras däri-
genom i nivå 3.

Utlåning
Verkligt värde har beräknats genom att diskontera förväntade 
framtida kassaflöden med en diskonteringsränta satt till swap-
räntan justerad med aktuella nyutlåningsmarginaler. Detta 
innebär att om nyutlåningsmarginalen stiger, blir verkligt 
värde lägre på befintlig utlåning och omvänt vid lägre marginal.

Belåningsbara statsskuldförbindelser samt obligationer  
och andra räntebärande värdepapper
För värdering av värdepapper används tillgångens noterade 
köpkurs. Om handel bedöms ske på en aktiv marknad klassi-
ficeras värderingen i nivå 1, för övriga värdepapper i nivå 2.

Skulder till kreditinstitut, emitterade värdepapper samt 
 efterställda skulder
Upplåning värderas på samma sätt som av marknadsdeltagare 
som innehar skulden som tillgång, antingen genom noterade 
marknadspriser eller genom en diskontering av förväntade 
framtida kassaflöden. Diskonteringsräntan har satts till 
swapräntan justerad för aktuella upplåningsmarginaler för 
upplåningens struktur och marknad genom att använda sek-
undärmarknadsspreadar på liknande emissioner utgivna av 
Kommun invest eller liknande emittenter. För upplåningar 
i andra valutor än SEK, EUR och USD sätts aktuell upplånings-
marginal till upplåningsmarginalen i USD med tillägg för valu-
tabasisspreaden mellan aktuell valuta och USD. Marknadspriser 
som används för värderingen är midpriser. Upplåning där 
 handel bedöms ske på en aktiv marknad klassificeras i nivå 1. 
Upplåningar som värderas till noterade priser som inte bedöms 
handlas på en aktiv marknad, klassificeras i nivå 2. Även upp-
låningar som värderas baserat på diskonterade framtida kassa-
flöden klassificeras i nivå 2, förutom de upplåningar där förvän-
tade framtida kassaflöden beror på betydande icke-  observerbar 
marknadsdata, vilka klassificeras i nivå 3. Medlemmarnas 
borgens förbindelse påverkar värderingen av upplåningen 
genom att borgensförbindelsen beaktas av marknadsaktörer 
och därigenom påverkar noterade marknadspriser och aktuella 
upplåningsmarginaler. 

Derivat 
Standardiserade derivat i form av FRA-kontrakt kopplade till 
IMM-dagar som handlas på en aktiv marknad värderas enligt 
nivå 1. Verkligt värde på övriga derivat beräknas genom en dis-
kontering av förväntade framtida kassaflöden som sker med 
midpris i relevant referensränta för den aktuella valutan. I de 
fall framtida förväntade kassaflöden beror på betydande icke 
-observerbara marknadsdata eller inslag av egna bedömningar 

klassificeras derivaten i nivå 3, i annat fall klassificeras de 
i  nivå 2. Samtliga derivat som klassificeras i nivå 3 är trans-
aktionsmatchande swappar till upplåningar som klassificeras 
i nivå 3. Diskonteringsräntan har satts till den aktuella note-
rade swapräntan i respektive valuta. För valutaswappar har 
dis konteringsräntan justerats med aktuella basisswapspreadar.

Utlåning till kreditinstitut, övriga tillgångar och övriga skulder
För dessa poster är det redovisade värdet en godtagbar approx-
imation av det verkliga värdet. Utlåning till kreditinstitut 
består av bankkonton samt repotransaktioner med en löptid 
om maximalt sju dagar. Övriga tillgångar och övriga skulder 
består huvudsakligen av ställda/erhållna kontantsäkerheter, 
kundfordringar och leverantörsskulder, öppna poster samt 
koncerninterna fordringar och skulder.

Väsentliga antaganden och osäkerhetsfaktorer
Kommun invest har använt de värderingstekniker som bäst 
bedömts spegla värdet på företagets tillgångar och skulder. 
Förändringar i underliggande marknadsdata skulle kunna 
innebära förändringar i resultat- och balansräkningen vad 
 gäller de orealiserade marknadsvärdena. Värderingskurvorna 
bestäms även utifrån aktuella upp- och utlåningsmarginaler 
där ökade marginaler på utlåning leder till orealiserade förlus-
ter då befintliga affärer blir mindre värda. Kommun invest har 
enbart en marginell exponering mot swapräntor och eftersom 
Kommun invest säkrar övriga marknadsrisker är det föränd-
ringar i upp- och utlåningsmarginaler, basisswapspreadar, 
samt kreditspreadar på innehav i likviditetsreserven som ger 
upphov till marknadsvärdesförändringarna.

En höjning av utlåningspriset, i förhållande till swapräntor, 
med 10 bp på de fordringar som redovisas till verkligt värde 
skulle innebära en förändring i resultatet om –238 (–158) mnkr. 
En höjning av upplåningskostnaden, i förhållande till swap-
räntor, med 10 bp på de skulder som värderas till verkligt värde 
skulle innebära en förändring av resultatet om +259 (+188) mnkr. 
En parallellförskjutning av utlånings- och upplåningspriset, 
i förhållande till swapräntor, uppåt respektive nedåt med 10 bp 
skulle innebära en resultatförändring med +/– 22 (+/– 30) mnkr. 
En förskjutning av värderingskurvan uppåt  respektive nedåt 
med 10 bp för de finansiella instrument som värderas enligt 
nivå 3 skulle innebära en resultatförändring med +/– 23  
(+/– 6) mnkr.

Samtliga förändringar ovan avser 2018-12-31 (jämförelse-
talen avser 2017-12-31) och är exklusive skatteeffekt. Påverkan 
på eget kapital sker med hänsyn till skatteeffekten.

Alla marknadsvärdeseffekter är orealiserade och eftersom 
Kommun invest har för avsikt att hålla tillgångarna och skul-
derna till förfall innebär detta att dessa värden normalt sett 
inte realiseras. Undantagsfall är återköp av upplåningar eller 
utlåningar, som alltid sker på initiativ av investerare respektive 
kunder, vilka leder till att marknadsvärdena realiseras.

Osäkerhet i värderingen på grund av ej observerbar indata
Indata som inte är observerbar i marknaden utgörs av korrela-
tioner mellan marknadsdata samt volatiliteter på löptider 
längre än de för vilka observerbar marknadsdata finns att 
tillgå. Instrument som påverkas av ej observerbar indata utgörs 
av emitterade strukturerade värdepapper med möjlighet till 
förtidsinlösen och de derivat som på transaktionsnivå säkrar 
dessa. Mottagarbenet i ett sådant derivat utgörs alltid av 
kupongerna i det emitterade värdepapperet och betalbenet 
av en interbankränta +/– en fast marginal.

Resultatpåverkan från dessa kontrakt uppkommer när 
Kommun invests upplåningsmarginaler för denna typ av upp-
låning förändras. Hur stor förändringen blir beror på den för-

Not 29 forts. 
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väntade återstående löptiden i kontrakten, vilken i sin tur beror 
på ej observerbar indata. Den resultatpåverkan från ej obser-
verbar indata som uppkommer kan därför hänföras till hur 
indatan påverkar den uppskattade återstående löptiden på 
 kontrakten.

Kommun invest har beräknat durationen till 2,1 år men upp-
skattar att ej observerbara indata under rimliga förhållanden 
leder till en genomsnittlig duration på den i förtid uppsägnings-
bara upplåningen i intervallet 1,0 till 2,7 år. Detta skulle ha en 
resultatpåverkan i intervallet –5,3 till –0,6 mnkr.

Värdeförändring på grund av förväntad kreditrisk
Genom den solidariska borgen för Kommun invests upplåning 
som medlemmarna i Kommun invest ekonomisk förening 
 lämnar anses Kommun invests egen kreditrisk vara försumbar. 
En förändring av Kommun invests egen kreditrisk anses endast 
uppkomma vid händelser såsom exempelvis en större nedgrade-
ring av Bolagets rating, eller en betydande förändring av med-
lemmarnas borgensförbindelse som skulle minska medlemmar-
nas kollektiva ansvar för Bolagets åtaganden. Inga sådana 
händelser eller förändringar har inträffat varför samtliga 
 variationer i upplåningsmarginaler och därav uppkomna 
värde förändringar på skulder anses bero på generella föränd-
ringar i marknadspriset på kredit- och likviditetsrisk och inte 
från förändring i Kommun invests egen kreditrisk.

Kreditrisken i utlåningen anses vara densamma som 
Kommun invests egen kreditrisk. Ingen del av värdeförändringen 
i utlåningen anses därigenom härröra från förändrad kreditrisk.

Tillgångarna i likviditetsreserven är av mycket hög kredit-
värdighet. En förändring i kreditrisk som påverkar värderingen 
bedöms för dessa inträffa först vid betydande nedgraderingar. 
Sådana nedgraderingar har inte inträffat för någon av emitten-
terna varför inga värdeförändringar i likviditetsreserven anses 
härröra från förändrad kreditrisk.

Förändrade värderingsmodeller
Under perioden har Kommun invest infört OIS-diskontering på 
samtliga derivat, tidigare enbart tillämpat på clearade derivat. 
OIS-diskontering anses bättre avspegla verkligt värde. Föränd-
ringen påverkar det totala värdet av derivatportföljen med 
+35,2 mnkr per 31 december 2018.

Godkännande av värderingsmodeller
Värderingsmodeller som används fastställs av CFO och redo-
visas för Bolagets ALCO, Asset and Liability Committee, samt 
styrelsen. Ekonomiavdelningen är ansvarig för värderingspro-
cessen inklusive värderingsmodellerna. Avdelningen Risk och 
Kontroll är ansvarig för att säkerställa en oberoende kontroll 
av kvaliteten i värderingsmodeller och marknadsdata som 
används vid värderingen.

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen

2018 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 2 542,4 3 486,3 – 6 028,7

Utlåning – 106 398,1 – 106 398,1

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 2 389,1 5 068,7 – 7 457,8

Derivat 0,0 11 204,2 129,0 11 333,2

Summa 4 931,5 126 157,3 129,0 131 217,8

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 583,2 – 583,2

Emitterade värdepapper 89 764,9 58 209,7 7 866,3 155 840,9

Derivat – 4 168,1 1 791,5 5 959,6

Summa 89 764,9 62 961,0 9 657,8 162 383,7

2017 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 8 607,2 16 028,6 – 24 635,8

Utlåning – 72 929,9 – 72 929,9

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 12 500,0 – – 12 500,0

Derivat – 7 906,2 138,4 8 044,6

Summa 21 107,2 96 864,7 138,4 118 110,3

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 1 312,7 – 1 312,7

Emitterade värdepapper 97 176,5 18 376,8 1 325,3 116 878,6

Derivat 0,0 7 730,7 63,2 7 793,9

Summa 97 176,5 27 420,2 1 388,5 125 985,2
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Överföring mellan nivåer på instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen

Redovisat värde
20181231

Redovisat värde
20171231

Tillgångar
Till nivå 1 från nivå 2 – 40,2

Till nivå 2 från nivå 1 7 797,5 –

Skulder
Till nivå 1 från nivå 2 – 5 407,9

Till nivå 2 från nivå 1 40 186,9 5 707,3

Kommun invest ser löpande över kriterierna för nivåindelning 
av finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt 
värde. Rörelserna är hänförliga variation i de indikatorer 
Kommun invest använder för gränsdragning mellan nivå 1  
och nivå 2 för obligationer. 

Indikatorerna visar antalet observationer och deras 
 standardavvikelse för obligationspriser samt specifikt antal 
exekverbara prisnoteringar. Överföringarna anses ha skett 
2018-12-31 respektive 2017-12-31 för föregående period.

Verkligt värde på finansiella instrument ej redovisade till verkligt värde i balansräkningen

2018 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa verkligt 

värde Redovisat värde

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser – 33 204,2 – 33 204,2 33 201,6

Utlåning till kreditinstitut – 1 870,7 – 1 870,7 1 870,7

Utlåning – 249 282,8 – 249 282,8 249 311,9

Övriga tillgångar 1 460,9 1 460,9 1 460,9

Summa – 285 818,6 – 285 818,6 285 845,1
Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 0,8 – 0,8 0,8

Emitterade värdepapper – 241 826,8 – 241 826,8 240 956,0

Efterställda skulder 1 117,7 1 117,7 1 000,1

Övriga skulder – 4 570,5 – 4 570,5 4 570,5

Summa – 247 515,8 – 247 515,8 246 527,4

2017 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa verkligt 

värde Redovisat värde

Finansiella tillgångar
Utlåning till kreditinstitut – 698,5 – 698,5 698,5

Utlåning – 237 508,7 – 237 508,7 237 217,4

Övriga tillgångar – 799,5 – 799,5 799,5

Summa – 239 006,7 – 239 006,7 238 715,4
Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 5,7 – 5,7 5,7

Emitterade värdepapper 125 895,2 96 622,8 – 222 518,0 220 877,2

Efterställda skulder – - – - -

Övriga skulder – 663,9 – 663,9 663,9

Summa 125 895,2 97 292,4 – 223 187,6 221 546,8

Not 29 forts. 
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Rörelser i nivå 3
I tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för sådana finansiella instrument som värderats 
till verkligt värde i balansräkningen med utgångspunkt från en värderingsteknik som bygger på icke-observerbar indata (nivå 3). 
Värde förändring i nivå 3 följs upp löpande under året.

Derivat  
tillgångar

Derivat  
skulder 

Emitterade 
värdepapper Totalt

Öppningsbalans 20170101 222,7 –188,2 –6 253,5 –6 219,0
Redovisade vinster och förluster:

– redovisat i resultaträkningen  
(nettoresultat av finansiella transaktioner) –84,3 125,0 –34,3 6,4

Upptagna lån/Emissioner – – –3 177,8 –3 177,8

Årets förfall – – 8 140,3 8 140,3

Utgående balans 20171231 138,4 –63,2 –1 325,3 –1 250,1

Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen 
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar  
som ingår i den utgående balansen 2017-12-31 3,3 1,6 –4,6 0,3

Öppningsbalans 20180101 138,4 –63,2 –1 325,3 –1 250,1
Redovisade vinster och förluster:

– redovisat i resultaträkningen  
(nettoresultat av finansiella transaktioner) –9,4 –1 728,3 1 716,8 –20,9

Upptagna lån/Emissioner – – –8 911,6 –8 911,6

Årets förfall – – 653,8 653,8

Utgående balans 20181231 129,0 –1 791,5 –7 866,3 –9 528,8

Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen 
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar 
som ingår i den utgående balansen 2018-12-31 –35,0 –1 691,1 1 705,3 –20,8

Eftersom instrumenten i nivå 3 är säkrade på transaktionsbasis och varje upplåningspaket beter sig som ett upplåningspaket  
i nivå 2 analyseras värdeförändringarna i nivå 3 på samma sätt som i nivå 2.

Not 29 forts. 
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Not 30 Information om finansiella tillgångar och skulder som är föremål för kvittning

Koncernen
Kommun invest kvittar tillgångar och skulder i balansräk-
ningen om en legal rätt till kvittning föreligger och om avsikten 
är att nettoreglera posterna, vilket uppstår för Kommun invests 
derivattillgångar och derivatskulder gentemot centrala mot-
parter för clearing.

Kommun invests icke clearade derivat är så kallade OTC-
derivat, det vill säga de är ej handlade på en börs utan görs 
under ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
Master-avtal. Till ISDA-avtalet har ett tilläggsavtal, CSA (Credit 
Support Annex), tecknats med en betydande del av motpar-
terna. CSA-avtal reglerar rätten att inhämta säkerheter för att 
eliminera exponeringen.

För icke clearade derivat gjorda under ISDA Master-avtal nettas 
i största möjliga utsträckning alla betalningsflöden med en 
motpart som förfaller under en och samma dag, inom varje 
valuta till ett nettobelopp som ska betalas från en motpart till 
en annan. För specifika händelser, såsom utebliven betalning, 
konkurs etc. avslutas alla affärer med motparten, en värdering 
görs och reglering sker netto.

ISDA Master-avtal uppfyller inte kriterierna för kvittning i 
balansräkningen då den legala kvittningsrätten enbart gäller i 
en angiven typ av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs.

Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen

2018

Bruttobelopp 
för finansiella 
tillgångar och 

skulder

Belopp  
som kvittas  

i balans
räkningen1

Nettobelopp 
redovisade 

i balansräkningen
Finansiella  
instrument

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
säkerhet–värdepapper

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
kontantsäkerhet Nettobelopp

Tillgångar
Derivat 13 288,4 –1 955,2 11 333,2 –2 955,3 –4 151,9 –3 771,8 454,2

Skulder
Derivat –7 262,7 1 303,1 –5 959,6 2 955,3 558,1 1 281,3 –1 164,9
Totalt 6 025,7 –652,1 5 373,6 – –3 593,8 –2 490,5 –710,7

Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen

2017

Bruttobelopp 
för finansiella 
tillgångar och 

skulder

Belopp  
som kvittas  

i balans
räkningen1

Nettobelopp 
redovisade 

i balansräkningen
Finansiella  
instrument

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
säkerhet–värdepapper

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
kontantsäkerhet Nettobelopp

Tillgångar
Derivat 8 621,0 –576,4 8 044,6 –5 070,9 –2 055,6 –572,4 345,7

Skulder
Derivat –8 761,2 967,3 –7 793,9 5 070,9 1 026,6 750,4 –946,0
Totalt –140,2 390,9 250,7 – –1 029,0 178,0 –600,3

1) I det kvittade beloppet för derivatskulder ingår kontantsäkerheter om 652 mnkr per 2018-12-31 och 390 mnkr per 2017-12-31.
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Not 31 Händelser efter balansdagen

Efter balansdagen har Region Blekinge tillkommit som med-
lem i Kommun invest ekonomisk förening. Antalet medlemmar
i Föreningen uppgår därefter till 289, varav 277 kommuner och 
12 regioner.

Not 32 Effekter av övergång till IFRS 9

Tabellerna i noten redogör för övergångseffekterna från IAS 39 till 
IFRS 9. Effekterna har justerats i ingående balans per 2018-01-01 
och resultateffekter är justerade i balanserat resultat. Inga jämfö-
relsetal har räknats om. Övergången innebar en negativ påverkan 
på eget kapital om 8,0 mnkr, varav 0,8 mnkr avser placeringar 
redovisade enligt IAS 39 som tillgängliga för försäljning vilka 
enligt IFRS 9 redo visas till upplupet anskaffningsvärde. Påverkan 

från förväntade kreditförluster på tillgångar redovisade till upplu-
pet anskaffningsvärde uppgår till 7,2 mnkr, varav 6,6 mnkr avser 
utlåning och 0,6 mnkr avser likviditetsreserven. För mer informa-
tion se n0t 2. De finansiella tillgångar som omklassificerades 
från tillgängliga för försäljning till upplupet anskaffningsvärde 
har förfallit under 2018. Om tillgångarna inte hade omklassifi-
cerats hade dessa påverkat övrigt totalresultat med 0,8 mnkr.

Balansräkning – Koncernen
Redovisat värde 

 enligt IAS 39
20171231

Övergångseffekt 
nedskrivning

Övergångseffekt 
omklassificering

Redovisat värde  
enligt IFRS 9

20180101

TILLGÅNGAR
Belåningsbara statsskuldförbindelser 24 635,8 –0,5 –0,5 24 634,8

Utlåning till kreditinstitut 698,5 –0,1 – 698,4

Utlåning 310 147,3 –6,5 – 310 140,8

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 12 500,0 0,0 –0,3 12 499,7

Aktier och andelar – – – –

Derivat 8 044,6 – – 8 044,6

Immateriella tillgångar 10,9 – – 10,9

Materiella tillgångar, inventarier 7,4 – – 7,4

Materiella tillgångar, byggnader och mark 31,1 – – 31,1

Aktuell skattefordran 80,7 – – 80,7

Övriga tillgångar 802,4 – – 802,4

Uppskjuten skattefordran 0,6 – – 0,6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12,1 – – 12,1

SUMMA TILLGÅNGAR 356 971,4 –7,1 –0,8 356 963,5

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL
Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut 1 318,4 – – 1 318,4

Emitterade värdepapper 337 755,8 – – 337 755,8

Derivat 7 793,9 – – 7 793,9

Övriga skulder 671,0 – – 671,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43,2 – – 43,2

Avsättningar – 0,1 – 0,1

Efterställda skulder 1 000,1 – – 1 000,1

Summa skulder och avsättningar 348 582,4 0,1 0,0 348 582,5

Eget kapital
Andelskapital 6 770,6 – – 6 770,6

Reserver –0,7 – 3,8 3,1

Balanserat resultat 543,2 –7,2 –4,6 531,4

Periodens resultat 1 075,9 – – 1 075,9

Summa eget kapital 8 389,0 –7,2 –0,8 8 381,0
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 356 971,4 –7,1 –0,8 356 963,5
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Omklassificering av finansiella tillgångar vid övergång till IFRS 9

Upplupet 
anskaffningsvärde

Verkligt värde via 
resultaträkningen 

– verkligt värde 
option

Tillgängliga för 
försäljning

Låne– och 
kundfordringar Summa

Belåningsbara statsskuldförbindelser
31 december 2017 IAS 39 – 12 998,3 11 637,5 – 24 635,8

Omklassificering 11 637,5 – –11 637,5 – –

Omvärdering — klassificering –0,5 – – – –0,5

Förväntade kreditförluster –0,5 – – – –0,5

1 januari 2018 IFRS 9 11 636,5 12 998,3  – 24 634,8

Utlåning till kreditinstitut
31 december 2017 IAS 39 – – – 649,7 649,7

Omklassificering 649,7 – – –649,7 –

Förväntade kreditförluster –0,1 – – – –0,1

1 januari 2018 IFRS 9 649,6 – – – 649,6

Utlåning 
31 december 2017 IAS 39 – 72 929,9 – 237 217,4 310 147,3

Omklassificering 237 217,4 – – –237 217,4 –

Förväntade kreditförluster –6,5 – – – –6,5

1 januari 2018 IFRS 9 237 210,9 72 929,9 – – 310 140,8

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
31 december 2017 IAS 39 – 11 677,3 822,7 – 12 500,0

Omklassificering 822,7 – –822,7 – –

Omvärdering — klassificering –0,3 – – – –0,3

Förväntade kreditförluster 0,0 – – – 0,0

1 januari 2018 IFRS 9 822,4 11 677,3  – 12 499,7

Avsättningar

31 december 2017 IAS 39 – – – – –

Förväntade kreditförluster 0,1 – – – 0,1

1 januari 2018 IFRS 9 0,1 – – – 0,1

Not 32 forts. 
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Fem år i sammandrag – Koncernen
Nyckeltal 2014–2018, mnkr 2018 2017 2016 2015 2014

Kapital

Kärnprimärkapitalrelation (%) 187,7 218,0 106,6 46,2 35,6

Primärkapitalrelation (%) 187,7 218,0 106,6 46,2 35,6

Totalkapitalrelation (%) 192,8 231,4 117,6 56,9 47,4

Bruttosoliditetsgrad enligt CRR (%) 1,74 1,82 1,60 0,90 0,79

Resultat

Rörelseresultat exklusive effekter av orealiserade 
marknadsvärdeförändringar 557,4 677,9 581,7 534,5 655,8

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift/
stabilitetsavgift i % av utlåning1 0,061 0,071 0,077 0,072 0,082

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift/
stabilitetsavgiften i % av balansomslutning1 0,052 0,061 0,059 0,054 0,059

Avkastning på tillgångar (%) 0,172 0,301 0,107 0,203 0,230

K/I tal 0,326 0,323 0,320 0,379 0,320

1) Resolutionsavgiften ersatte stabilitetsavgiften under år 2016.

Övriga uppgifter

Antal anställda vid årets utgång 92 96 91 85 77

Resultaträkning 1 januari–31 december, mnkr 2018 2017 2016 2015 2014

Räntenetto 872,5 878,7 761,9 798,3 914,9

Provisionskostnader –8,2 –7,3 –5,2 –5,3 –5,1

Nettoresultat av finansiella transaktioner 161,4 512,0 –131,9 165,7 101,9

Övriga rörelseintäkter 7,6 6,2 7,2 4,5 3,3

Summa rörelseintäkter 1 033,3 1 389,6 632,0 963,2 1 015,0
Summa kostnader –287,2 –285,7 –245,8 –304,5 –293,8
Resultat före kreditförluster 746,1 1 103,9 386,2 658,7 721,2
Kreditförluster, netto –24,3 – – – –

Rörelseresultat 721,8 1 103,9 386,2 658,7 721,2
Skatt –3,7 –28,0 –0,4 31,2 –2,6

Årets resultat 718,1 1 075,9 385,8 689,9 718,6

Balansräkningssammandrag per den 31 december, mnkr 2018 2017 2016 2015 2014

Belåningsbara statsskuldförbindelser 39 230,3 24 635,8 16 964,4 16 839,4 15 204,1

Utlåning till kreditinstitut 1 870,7 698,5 1 150,8 717,3 4 070,2

Utlåning 355 710,0 310 147,3 276 982,1 254 421,7 222 803,7

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 7 457,8 12 500,0 42 003,9 45 688,4 45 974,5

Derivat 11 333,2 8 044,6 24 449,8 22 775,6 23 848,8

Övriga tillgångar 1 609,0 945,2 178,2 173,4 190,7

Summa tillgångar 417 211,0 356 971,4 361 729,2 340 615,8 312 092,0

Skulder till kreditinstitut 584,0 1 318,4 2 396,1 2 303,5 4 823,6

Emitterade värdepapper 396 796,9 337 755,8 341 579,4 318 943,6 292 318,0

Derivat 5 959,6 7 793,9 9 390,5 11 723,1 10 628,3

Övriga skulder 4 621,8 714,2 56,4 163,9 160,6

Efterställda skulder 1 000,1 1 000,1 1 000,0 1 000,0 1 000,1

Summa skulder och avsättningar 408 962,4 348 582,4 354 422,4 334 134,1 308 930,6
Eget kapital 8 248,6 8 389,0 7 306,8 6 481,7 3 161,4

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 417 211,0 356 971,4 361 729,2 340 615,8 312 092,0
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Alternativa nyckeltal – Koncernen
Koncernen har i denna årsredovisning valt att presentera ett 
antal alternativa nyckeltal som inte är definierade eller anges 
i tillämpliga regler för finansiell  rapportering. Dessa alternativa 

nyckeltal har definierats i enlighet med riktlinjer från European 
Securities and  Markets Authority (ESMA). 

Avstämning 2018 2017

Rörelseresultat 721,8 1 103,9

Resultat av orealiserade 
marknadsvärdesförändringar 164,4 426,0

Rörelseresultat exklusive effekter av 
orealiserade marknadsvärdesförändringar 557,4 677,9

Allmänna administrationskostnader –273,5 –273,0

Av- och nedskrivningar –9,2 –9,2

Övriga rörelsekostnader –4,5 –3,5

Summa förvaltningskostnader –287,2 –285,7

Resolutionsavgift –69,1 –66,3

Summa förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift –218,1 –219,4

Utlåning per bokslutsdagen 355 710,0 310 147,3
Förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift i % av utlåning 0,061 0,071

Allmänna administrationskostnader –273,5 –273,0

Av- och nedskrivningar –9,2 –9,2

Övriga rörelsekostnader –4,5 –3,5

Summa förvaltningskostnader –287,2 –285,7

Resolutionsavgift –69,1 –66,3

Summa förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift –218,1 –219,4

Balansomslutning per bokslutsdagen 417 211,0 356 971,4
Förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift i % av balansomslutning 0,052 0,061

Årets resultat 718,1 1 075,9

Totala tillgångar 417 211,0 356 971,4

Avkastning på tillgångar (%) 0,172 0,301

Summa kostnader –287,2 –285,7
Räntenetto 872,5 878,7

Övriga rörelseintäkter 7,6 6,2

Summa räntenetto och  
övriga rörelseintäkter 880,1 884,9
K/Ital 0,326 0,323

Alternativt nyckeltal Definition

Rörelse resultat exklu-
sive effekter av orea-
liserade marknads-
värdes förändringar

Rörelsens resultat reducerat med resultat av 
orealiserade marknadsvärdesförändringar 
som ingår i resultaträkningsposten Netto-
resultat av finansiella transaktionen. Nyckel-
talet är av intresse för att visa Kommun-
invests underliggande intjänings förmåga.

Förvaltningskostnader 
exklusive resolutions-
avgift i % av utlåning 

Förvaltningskostnader under verksamhets-
året exklusive resolutionsavgift i förhållande 
till redovisat värde av ut  låningen per bok-
slutsdagen. Ett nyckeltal som är relevant för 
att bedöma organisationens övergripande 
kostnadseffektivitet i förhållande till utlåning 
rensat för resolutions avgift. 

Förvaltningskostnader 
exklusive resolutions-
avgift i % av balans-
omslutning 

Totala förvaltningskostnader under verksam-
hetsåret exklusive resolutionsavgift i förhål-
lande till balansomslutning per boksluts-
dagen. Ett nyckeltal som är relevant för att 
bedöma organisationens övergripande kost-
nadseffektivitet i förhållande till balansom-
slutning rensat för resolutions avgift. 

Avkastning på till-
gångar (%)

Årets resultat i förhållande till totala tillgångar 
uttryckt i procent. Nyckeltal som anges 
i enlighet med FFFS 2008:25 6 kap 2a §.

K/I-tal Summa kostnader i relation till summa ränte-
netto och övriga rörelseintäkter. Ett veder-
taget nyckeltal inom banksektorn för att 
bedöma relationen mellan kostnader och 
intäkter.
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Underskrifter
Styrelsen och verkställande direktören intygar att koncernens 
bokslut har upprättats i enlighet med de internationella redo-
visningsstandarderna IFRS såsom de har fastställts av IASB och 
antagits av EU, och ger en rättvisande bild av koncernens eko-
nomiska ställning och resultat. Moderföreningens redovisning 
har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och 
ger en rättvisande bild av moderföreningens ekonomiska ställ-
ning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och 
moderföreningen ger en rättvisande beskrivning av utveck-
lingen för koncernens och moderföreningens verksamhet, 

 ekonomiska ställning och resultat, och tar upp väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som rör moderföreningen och bolagen 
inom koncernen.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som fram-
går nedan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 6 mars 
2019. Koncernens resultaträkning, rapport över totalresultat 
och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balans-
räkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 
11 april 2019.

Stockholm den 6 mars 2019

 Göran Färm Linda Frohm Britta Flinkfeldt
 Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot

 Carina Sándor Ewa-May Karlsson Margreth Johnsson
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Niclas Nilsson Maria Alfredsson Niklas Karlsson
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Örjan Mossberg Fredrik Larsson Lilly Bäcklund
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Jonas Ransgård Roland Åkesson Therese Borg
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den

KPMG AB

Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Kommun invest ekonomisk förening,  
org.nr 716453-2074

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Kommun invest ekonomisk förening för år 2018. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 23–100 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderföreningens finansiella 
ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, 
och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
 resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen  
och för koncernen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
 Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncer-
nen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen  
och  koncern redovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än års-
redovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 3–21 och 105–107. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-
visningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsent-
lig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen inne-
håller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som 
de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att fort-
sätta verksam heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om för-
hållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamhe-
ten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkstäl-
lande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller miss-
tag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncern-
redovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 
•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-

heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ända-
målsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
 Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentlig heter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
 agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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•  skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
 direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osä-
kerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om föreningens och kon-
cernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slut-
satsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysning-
arna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revi-
sionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberät-
telsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att en förening och en koncern inte längre kan fortsätta verk-
samheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är 
ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
 planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.  
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra  författningar 
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för Kommun invest ekono-
misk förening för år 2018 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdel-
ning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdel-
ningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens 
och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av föreningens och koncernens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvalt-
ningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens eko-
nomiska situation, och att tillse att föreningens organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och fören-
ingens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende:
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot för-
eningen, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska 
föreningar, årsredovisningslagen, lagen om årsredovisning 
i kredit institut och värdepappersbolag eller föreningens 
 stadgar.
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Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om för
slaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummel
ser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, 
eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller 
förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenska
perna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt  
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt utta
lande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar. 

Stockholm den

KPMG AB

Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport för år 2018
Vi, av föreningsstämman i Kommun invest ekonomisk förening 
utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommun invest eko-
nomisk förenings verksamhet för år 2018.

Styrelsen svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
stadgarna för Föreningen samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska 
verksamhet och kontroll samt pröva om verksamheten bedri-
vits i enlighet med föreningsstämmans uppdrag.

Granskningen har utförts enligt lagen om ekonomiska för-
eningar, stadgarna för Föreningen samt av föreningsstämman 
beslutad arbetsordning för lekmannarevisorerna. Genom att ta 
del av handlingar/underlag för beslut, protokoll, diskussion/
information med företagsledning och föreningsstyrelse samt 
auktoriserade revisorer har granskningen genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och prövning.

Vi bedömer att Föreningens verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt, att verk-

samheten bedrivits i enlighet med kommunalrättsliga regler 
och principer för kommunal verksamhet i företagsform och att 
föreningens interna kontroll har varit tillräcklig.

Lekmannarevisorerna har även föreningsstämmans upp-
drag att granska Kommuninvest i Sverige AB. Under året har vi 
genomfört en grundläggande granskning kring verksamheten, 
intern styrning och kontroll och representation. Vidare har vi 
löpande följt styrelsens arbete genom protokoll. Under 2018 
har genomförts en grundläggande granskning samt fördjupad 
granskning avseende följsamhet mot GDPR och NIS-direktivet. 
Lekmannarevisorerna vill särskilt uppmärksamma stämman 
på resultaten av såväl den fördjupade som den grundläggande 
granskningen.

Vi bedömer sammantaget att Bolagets verksamhet har 
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt. Vi bedömer att Bolagets interna kontroll 
har varit tillräcklig.

Örebro den

 Barbro Hassel Cecilia Löfgreen
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Medlemmar i Kommun invest   
ekonomisk förening

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

20181231
Medlem  

år

Gävle kommun 1 101 455 1993

Umeå kommun 2 127 119 1993

Trollhättans stad 3 58 728 1993

Lindesbergs kommun 4 23 575 1993

Uddevalla kommun 5 56 259 1993

Vänersborgs kommun 6 39 411 1993

Sandvikens kommun 7 39 208 1993

Varbergs kommun 8 63 630 1993

Mjölby kommun 9 27 373 1996

Region Örebro län 10 302 252 1993

Örebro kommun 11 153 367 1993

Kumla kommun 12 21 640 1993

Laxå kommun 13 5 637 1993

Ljusnarsbergs kommun 14 4 846 1993

Karlskoga kommun 15 30 419 1993

Hallsbergs kommun 16 15 954 1993

Degerfors kommun 17 9 665 1993

Askersunds kommun 18 11 313 1993

Nora kommun 19 10 737 1993

Hällefors kommun 20 6 983 1993

Härnösands kommun 21 25 120 1993

Ale kommun 22 30 926 1993

Norbergs kommun 23 5 795 1993

Karlskrona kommun 24 66 675 1993

Skellefteå kommun 25 72 467 1994

Västerviks kommun 26 36 680 1994

Fagersta kommun 27 13 464 1994

Region Gotland 28 59 249 1994

Alingsås kommun 29 41 070 1994

Smedjebackens kommun 30 10 897 1994

Boxholms kommun 31 5 449 1994

Ockelbo kommun 32 5 906 1994

Tanums kommun 33 12 873 1994

Borlänge kommun 34 52 224 1994

Strömsunds kommun 35 11 703 1994

Kungsbacka kommun 36 83 348 1994

Valdemarsviks kommun 37 7 956 1994

Eda kommun 38 8 575 1994

Gnosjö kommun 39 9 776 1994

Övertorneå kommun 40 4 410 1994

Hedemora kommun 41 15 457 1994

Luleå kommun 42 77 832 1994

Falu kommun 43 58 923 1994

Landskrona stad 44 45 775 1994

Arboga kommun 45 14 138 1994

Munkedals kommun 46 10 503 1994

Orust kommun 47 15 110 1994

Falkenbergs kommun 48 44 701 1994

Region Sörmland 49 294 695 1994

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

20181231
Medlem  

år

Katrineholms kommun 50 34 550 1994

Vadstena kommun 51 7 514 1994

Pajala kommun 52 6 039 1994

Piteå kommun 53 42 116 1994

Kristianstads kommun 54 84 908 1994

Bergs kommun 55 7 097 1995

Vårgårda kommun 56 11 658 1995

Ödeshögs kommun 57 5 323 1995

Orsa kommun 58 6 892 1995

Svedala kommun 59 21 576 1995

Lomma kommun 60 24 763 1995

Lekebergs kommun 61 8 116 1995

Kungsörs kommun 62 8 667 1995

Tjörns kommun 63 15 922 1995

Staffanstorps kommun 64 24 724 1995

Härryda kommun 65 37 802 1995

Grums kommun 66 9 016 1995

Höganäs kommun 67 26 566 1995

Ängelholms kommun 68 42 131 1995

Flens kommun 69 16 705 1995

Essunga kommun 70 5 671 1995

Nordmalings kommun 71 7 118 1995

Oskarshamns kommun 72 26 928 1996

Båstads kommun 73 14 948 1996

Storumans kommun 74 5 912 1996

Älvdalens kommun 75 7 121 1996

Sunne kommun 76 13 261 1995

Hjo kommun 77 9 176 1996

Mönsterås kommun 78 13 565 1996

Malå kommun 79 3 122 1997

Högsby kommun 80 6 094 1997

Torsby kommun 81 11 719 1997

Lycksele kommun 82 12 228 1997

Bengtsfors kommun 83 9 846 1997

Åstorps kommun 84 15 987 1997

Simrishamns kommun 85 19 278 1997

Vimmerby kommun 86 15 764 1997

Hultsfreds kommun 87 14 360 1997

Mörbylånga kommun 88 15 048 1997

Arvika kommun 89 26 082 1997

Hammarö kommun 90 16 483 1997

Karlshamns kommun 91 32 330 1997

Skara kommun 92 18 829 1997

Sävsjö kommun 93 11 631 1997

Skurups kommun 94 15 759 1998

Vindelns kommun 95 5 436 1998

Rättviks kommun 96 10 907 1998

Melleruds kommun 97 9 354 1998

Färgelanda kommun 98 6 602 1998
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Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

20181231
Medlem  

år

Söderköpings kommun 99 14 618 1998

Vetlanda kommun 100 27 504 1998

Herrljunga kommun 101 9 494 1999

Laholms kommun 102 25 491 1999

Region Gävleborg 103 286 547 1999

Marks kommun 104 34 781 1999

Leksands kommun 105 15 804 1999

Strömstads kommun 106 13 253 1999

Upplands-Bro kommun 107 28 756 1999

Alvesta kommun 108 20 150 1999

Kalix kommun 109 16 058 1999

Bräcke kommun 110 6 376 2000

Örkelljunga kommun 111 10 174 2000

Götene kommun 112 13 232 2000

Ovanåkers kommun 113 11 684 2000

Ydre kommun 114 3 743 2001

Bollebygds kommun 115 9 427 2001

Torsås kommun 116 7 098 2001

Habo kommun 117 12 140 2001

Gagnefs kommun 118 10 271 2001

Sotenäs kommun 119 9 030 2001

Köpings kommun 120 26 268 2001

Bodens kommun 121 28 064 2001

Tranemo kommun 122 11 874 2001

Nässjö kommun 123 31 477 2001

Kinda kommun 124 9 915 2001

Sigtuna kommun 125 48 130 2002

Karlsborgs kommun 126 6 941 2002

Robertsfors kommun 127 6 762 2002

Älvsbyns kommun 128 8 140 2002

Mora kommun 129 20 390 2002

Tranås kommun 130 18 987 2002

Eksjö kommun 131 17 667 2002

Heby kommun 132 13 910 2002

Oxelösunds kommun 133 12 062 2003

Haninge kommun 134 89 989 2003

Kungälvs kommun 135 45 086 2003

Tomelilla kommun 136 13 557 2003

Växjö kommun 137 92 567 2003

Trelleborgs kommun 138 44 902 2003

Lessebo kommun 139 8 780 2003

Säters kommun 140 11 123 2003

Ånge kommun 141 9 411 2003

Region Västmanland 142 273 929 2003

Ljusdals kommun 143 19 033 2003

Norsjö kommun 144 4 094 2003

Hofors kommun 145 9 602 2003

Överkalix kommun 146 3 302 2004

Kils kommun 147 11 962 2004

Härjedalens kommun 148 10 147 2004

Region Värmland 149 281 482 2004

Eslövs kommun 150 33 557 2004

Mullsjö kommun 151 7 324 2004

Vingåkers kommun 152 9 136 2004

Munkfors kommun 153 3 789 2004

Ystads kommun 154 30 226 2004

Säffle kommun 155 15 643 2004

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

20181231
Medlem  

år

Bollnäs kommun 156 26 991 2004

Storfors kommun 157 4 055 2004

Huddinge kommun 158 111 722 2004

Håbo kommun 159 21 564 2005

Gällivare kommun 160 17 630 2005

Region Uppsala 161 376 354 2005

Kramfors kommun 162 18 423 2005

Haparanda kommun 163 9 785 2005

Krokoms kommun 164 14 858 2005

Arvidsjaurs kommun 165 6 334 2005

Mariestads kommun 166 24 372 2005

Åsele kommun 167 2 819 2005

Sollefteå kommun 168 19 500 2005

Örnsköldsviks kommun 169 56 089 2005

Karlstads kommun 170 92 497 2005

Surahammars kommun 171 10 088 2005

Filipstads kommun 172 10 837 2005

Motala kommun 173 43 687 2005

Jokkmokks kommun 174 5 001 2005

Hallstahammars kommun 175 16 186 2006

Avesta kommun 176 23 323 2006

Trosa kommun 177 13 309 2006

Lilla Edets kommun 178 14 046 2006

Skinnskattebergs kommun 179 4 429 2006

Kiruna kommun 180 22 992 2006

Finspångs kommun 181 21 758 2006

Lysekils kommun 182 14 611 2006

Söderhamns kommun 183 25 721 2006

Hudiksvalls kommun 184 37 430 2006

Region Norrbotten 185 250 497 2006

Dorotea kommun 186 2 568 2006

Nordanstigs kommun 187 9 517 2006

Arjeplogs kommun 188 2 794 2006

Botkyrka kommun 189 93 106 2006

Nybro kommun 190 20 350 2007

Hagfors kommun 191 11 698 2007

Vännäs kommun 192 8 785 2007

Bjurholms kommun 193 2 450 2007

Eskilstuna kommun 194 105 924 2007

Gnesta kommun 195 11 237 2007

Forshaga kommun 196 11 518 2007

Kalmar kommun 197 68 510 2007

Sjöbo kommun 198 19 153 2007

Stenungsunds kommun 199 26 503 2007

Strängnäs kommun 200 35 761 2007

Åre kommun 201 11 529 2007

Ludvika kommun 202 26 946 2007

Lerums kommun 203 42 137 2007

Nykvarns kommun 204 10 923 2007

Vilhelmina kommun 205 6 752 2007

Emmaboda kommun 206 9 400 2007

Vansbro kommun 207 6 807 2007

Töreboda kommun 208 9 312 2007

Sölvesborgs kommun 209 17 468 2007

Ragunda kommun 210 5 343 2007

Osby kommun 211 13 267 2008

Vaggeryds kommun 212 13 980 2008

106 Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2018

MEDLEMSFÖRTECKNING

251



Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

20181231
Medlem  

år

Timrå kommun 213 18 060 2008

Knivsta kommun 214 18 720 2008

Åtvidabergs kommun 215 11 537 2008

Uppvidinge kommun 216 9 581 2008

Svenljunga kommun 217 10 683 2008

Tingsryds kommun 218 12 407 2008

Jönköpings kommun 219 139 222 2008

Lunds kommun 220 122 948 2008

Ulricehamns kommun 221 24 445 2008

Tierps kommun 222 21 127 2008

Grästorps kommun 223 5 731 2008

Malung-Sälens kommun 224 10 106 2009

Östra Göinge kommun 225 14 915 2009

Årjängs kommun 226 10 011 2009

Dals-Eds kommun 227 4 806 2009

Vaxholms stad 228 12 023 2009

Älvkarleby kommun 229 9 392 2009

Ljungby kommun 230 28 573 2009

Hörby kommun 231 15 635 2009

Älmhults kommun 232 17 568 2009

Burlövs kommun 233 18 360 2009

Hässleholms kommun 234 52 121 2009

Olofströms kommun 235 13 516 2009

Sala kommun 236 22 816 2009

Öckerö kommun 237 12 945 2009

Kristinehamns kommun 238 24 336 2009

Östhammars kommun 239 22 048 2009

Bromölla kommun 240 12 876 2009

Gullspångs kommun 241 5 293 2009

Aneby kommun 242 6 832 2009

Lidköpings kommun 243 39 879 2009

Bjuvs kommun 244 15 501 2009

Nynäshamns kommun 245 28 290 2009

Norrköpings kommun 246 141 676 2009

Halmstads kommun 247 101 268 2009

Ronneby kommun 248 29 695 2009

Sorsele kommun 249 2 522 2010

Falköpings kommun 250 33 155 2010

Upplands-Väsby kommun 251 45 543 2010

Hylte kommun 252 10 914 2010

Borgholms kommun 253 10 873 2010

Höörs kommun 254 16 637 2010

Vara kommun 255 15 952 2010

Vallentuna kommun 256 33 432 2010

Salems kommun 257 16 786 2010

Tyresö kommun 258 48 004 2010

Tidaholms kommun 259 12 828 2010

Värmdö kommun 260 44 397 2010

Norrtälje kommun 261 61 769 2011

Region Dalarna 262 287 191 2011

Solna stad 263 80 950 2011

Perstorps kommun 264 7 479 2011

Nyköpings kommun 265 56 011 2011

Gislaveds kommun 266 29 857 2011

Borås stad 267 112 178 2011

Enköpings kommun 268 44 429 2012

Åmåls kommun 269 12 720 2012

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

20181231
Medlem  

år

Värnamo kommun 270 34 428 2012

Södertälje kommun 271 97 381 2012

Göteborgs stad 272 571 868 2012

Skövde kommun 273 55 729 2012

Sundbybergs stad 274 50 564 2012

Uppsala kommun 275 225 164 2013

Tibro kommun 276 11 168 2013

Järfälla kommun 277 78 480 2013

Svalövs kommun 278 14 123 2013

Klippans kommun 279 17 600 2014

Markaryds kommun 280 10 260 2014

Region Jämtland Härjedalen 281 130 280 2016

Partille kommun 282 38 443 2016

Region Kronoberg 283 199 886 2016

Sollentuna kommun 284 72 528 2016

Kävlinge kommun 285 31 491 2016

Region Västerbotten 286 270 154 2016

Mölndals stad 287 68 152 2017

Linköpings kommun 288 161 034 2017
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Postadress: Box 124, 701 42 Örebro. Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2, Örebro.

Telefon: 010-470 87 00. Telefax: 019-12 11 98. E-post: förnamn.efternamn@kommun invest.se

www.kommuninvest.se

På Kommun invests webbplats, www.kommuninvest.se, kan 
du läsa mer om Kommun invest, våra tjänster och nyheter som 
påverkar ekonomi och finanser för kommuner och regioner. 
På webbplatsen finner du bland annat:

• Nyhetsbrev, som varje vecka ger våra medlemmar de 
senaste uppdateringarna om utvecklingen inom makro
ekonomi och andra områden som påverkar kommunernas 
ekonomi.

• Rapporter om kommunal ekonomi

• Medlemstidningen Dialog

• Inloggning till finansförvaltningsverktyget KI Finans

•  Information till investerare
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   Bilaga 4 

 

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

 
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Svenska kommuner och landsting i samverkan 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska stämman, årligen fastställa arvoden till styrelsen, 
revisorerna och lekmannarevisorerna. 
 
Valberedningen i föreningen ska årligen lämna ett förslag till föreningsstämman om 
arvoden uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter samt 
suppleanter och eventuell ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisorerna och 
lekmannarevisorerna. 
 
Årets förslag 
Stämman 2015 fastställde att arvodena från och med 2016 ska följa utvecklingen av 
månadsarvodet för en riksdagsledamot. Riksdagens arvodesnämnd har höjt 
riksdagsledamöternas månadsarvode med 1 500 kronor till 66 900 kronor från och med 
2018-11-01. Någon mer förändring förväntas inte ske före Kommuninvests 
föreningsstämma. 
 
Valberedningen föreslår att arvodena i föreningen, utan avsteg från de principer som 
lades fast i 2015 års stämmobeslut, uppräknas på det sätt som beskrivs i bilagan nedan. 
 
I övrigt föreslår valberedningen inte några förändringar av värderingen av de olika 
uppdragen som ordförande, vice ordförande och ledamot eller av övriga regler för 
arvoden. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar 
 
att arvoden till föreningsstyrelsen, lekmannarevisorer och revisor ska utgå enligt bilaga. 
 
 
 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
Valberedningen 
 

Anders Ceder (S) 
Region Örebro län 
Ordförande  

Arne Lernhag (M)  
Öckerö kommun  
Vice ordförande  

Kenneth Carlsson (L) 
Färgelanda kommun 

Ambjörn Hardenstedt (S) 
Svedala kommun  

 
Elisabet Lassen (S) 
Sollefteå kommun   

 
Martina Mossberg (M) 
Haninge kommun 

 
Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 
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 Svenska kommuner och landsting i samverkan 

                     Bilaga 
 
Föreslagna arvoden till styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna 

Styrelsen 

Ordförande (styrelsen och dess arbetsutskott mm) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 301 100 kronor 450 %  
 
Vice ordförande (styrelsen och dess arbetsutskott mm) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 200 700 kronor 300 %  
 
Ledamöter (styrelsen och dess arbetsutskott mm) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 111 100 kronor 166 %  
 
Ledamöter (styrelsen) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 8 000 kronor 12 %  
Rörligt arvode 4 700 kronor 7 %  

 
Suppleanter (styrelsen) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Rörligt arvode 4 700 kronor 7 %  
 
Bas för arvode 
Bas för angivet arvode i kronor är det månadsarvode för riksdagsledamot som fastställts 
av Riksdagens arvodesnämnd. Det riksdagsarvodesbelopp som gäller när 
valberedningens förslag till stämman fastläggs multipliceras med angivet procenttal och 
avrundning sker till närmast högre eller lägre hundratal kronor. Det så beräknade 
arvodesbeloppet i kronor som fastställs av stämman, gäller för tiden till och med 
utgången av följande ordinarie föreningsstämma. 
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Kommentarer om rörliga respektive fasta arvoden 
Rörligt arvode utgår per gång vid närvaro på sammanträde (och annan förrättning på 
föreningens uppdrag). Vid telefonsammanträde utgår ett halvt rörligt arvode per gång 
vid närvaro på sammanträde. Vid sammanträde per capsulam utgår inget rörligt arvode. 
 
Det fasta arvodet till ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter som väljs att 
ingå i arbetsutskottet omfattar såväl uppdraget i styrelsen som i arbetsutskottet och 
andra utskott och kommittéer eller motsvarande som inrättas av styrelsen (och annan 
förrättning på föreningens uppdrag). Inget rörligt arvode utgår därutöver. 
 

Om någon annan ledamot eller suppleant utses att ingå i kommitté, utskott eller 
motsvarande, utgår rörligt arvode som vid styrelsemöte. 
 
Om styrelsen utser någon som inte tillhör styrelsen att ingå i kommitté, annat utskott 
eller motsvarande, beslutar styrelsen om vilket arvode som skall utgå. 
 
Lekmannarevisorer 

Ledamöter 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 16 100 kronor 24 %  
Rörligt arvode 4 700 kronor 7 %  

 
Vid telefonsammanträde utgår ett halvt rörligt arvode per gång vid närvaro på 
sammanträde. Vid sammanträde per capsulam utgår inget rörligt arvode. 
Arvodet omfattar även lekmannarevisorernas uppdrag inom den ekonomiska 
föreningens företag. 
 
Revisor  

Arvode till revisor utgår enligt räkning. 
 
Gemensamt om arvoden till styrelse och lekmannarevisor 

Arvodena inkluderar gottgörelse också för övriga omkostnader som uppkommer i 
anledning av uppdraget. Traktamente eller annan motsvarande ersättning utgår inte. 
 
Utöver arvode lämnar föreningen ersättning för faktiska logi- och resekostnader som 
uppkommit i anledning av uppdraget. Om ledamot eller suppleant är anställd i 
Kommuninvest, utgår inte något arvode. 
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Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

 
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Svenska kommuner och landsting i samverkan 
 

 

 

 
Information om arvoden till styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna i föreningens företag 
Bakgrund 
Valberedningen i föreningens företag har föreslagit att årsstämmorna i Kommuninvest i 
Sverige AB och Kommuninvest fastighets AB ska fastställa arvoden till styrelsen, 
lekmannarevisorer och revisor enligt bilaga.  
 
Valberedningen anser att det inte framkommit någon information om någon väsentlig 
förändring av styrelsens arbetsformer eller arbetsbelastning som skulle kunna motivera 
en förändring av arvodesnivån.  
 
Med hänvisning till det ovan sagda föreslås att arvodena behålls oförändrade.  
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningens företag föreslår att stämman beslutar 
 
att i protokollet notera att information om de föreslagna arvodena i föreningens företag, 
lämnats enligt bilaga. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 

Göran Färm, (S)  
Norrköpings kommun 
ordförande  

Linda Frohm, (M)  
Kalix kommun 
vice ordförande  
 

Margreth Johnsson, (S) 
Trollhättans kommun 
 

Ewa-May Karlsson, (C) 
Vindelns kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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      Bilaga 
 
Förslag till arvoden i föreningens företag 
 
Kommuninvest i Sverige AB 

Styrelsen 
Ordförande 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 

Fast årsarvode 550 000 kronor Arvodet omfattar styrelseuppdraget 
och andra förrättningar på bolagets 
uppdrag. 

 
Ledamöter 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 300 000 kronor Arvodet omfattar styrelseuppdraget 

och andra förrättningar på bolagets 
uppdrag. 

 
Telefonsammanträde och sammanträde per capsulam 
Inget arvode utgår vid telefon- eller per capsulambeslut. 
 
Kommittéer och utskott inrättade av styrelsen 
Om ordförande eller ledamot utses att ingå i kommitté, utskott eller motsvarande, utgår 
inget arvode utöver ovan angivna fasta årsarvoden. Om styrelsen utser någon som inte 
tillhör styrelsen att ingå i kommitté, utskott eller motsvarande, beslutar styrelsen om 
vilket arvode som skall utgå. 
 
Lekmannarevisorer 
Arvodet till lekmannarevisorernas uppdrag i föreningen beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening. Arvodet omfattar även lekmannarevisorernas 
uppdrag inom den ekonomiska föreningens företag. 
 
Revisor  
Arvode till revisor utgår enligt räkning. 
 
Gemensamt om arvoden till styrelse och lekmannarevisor 
Arvodena inkluderar gottgörelse för omkostnader som uppkommer i anledning av 
uppdraget. Traktamente eller annan motsvarande ersättning utgår inte. 
 
Utöver arvode lämnar bolaget ersättning för faktiska logi- och resekostnader som 
uppkommit i anledning av uppdraget. Om ledamot är anställd i Kommuninvest eller är 
utsedd av arbetstagarorganisation, utgår inte något arvode. 
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Valberedning 
Arvodet till valberedningen i föreningens företag beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 

Styrelsearvodering 
Arvode ska utbetalas som lön. 
 
 
Kommuninvest fastighets AB 

Styrelsen 
Ordförande 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 

Fast årsarvode 0 kronor  
Rörligt arvode 0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde.  

 
Vice ordförande  

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 0 kronor  
Rörligt arvode   0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 

 
Ledamöter 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode   0 kronor  
Rörligt arvode 0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 

 
Suppleanter 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode   0 kronor  
Rörligt arvode 0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 

 
Kommittéer och utskott inrättade av styrelsen 
Inget arvode utgår. 
 
Lekmannarevisorer 
Arvodet till lekmannarevisorernas uppdrag i föreningen beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening. Arvodet omfattar även lekmannarevisorernas 
uppdrag inom den ekonomiska föreningens företag. 
 
Revisor  
Arvode till revisor utgår enligt räkning. 
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Ytterligare om arvoden till styrelsen 
Bolaget lämnar ersättning för faktiska logi- och resekostnader som uppkommit i 
anledning av uppdraget. 
 
Om ordförande, vice ordförande, ledamot eller suppleant är anställd i Kommuninvest, 
utgår inte något arvode. 

Valberedning 
Arvodet till valberedningen i föreningens företag beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 
 

 

 

 
Fastställande av arvoden till valberedningen 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen årligen bereda ett förslag till val av val-
beredning i den ekonomiska föreningen. Förslaget skall också innefatta ett förslag till 
arvodering. 
 
Årets förslag 
Vid stämman 2015 beslutades att arvodena från och med stämman 2016 ska följa 
utvecklingen av månadsarvodet för en riksdagsledamot. Riksdagens arvodesnämnd har 
höjt riksdagsledamöternas månadsarvode med 1 500 kronor till 66 900 kronor från och 
med 2018-11-01. Någon mer förändring förväntas inte ske före Kommuninvests 
föreningsstämma. 
 
Baserat på stämmans tidigare beslut föreslås arvoden och principer för ersättning för 
valberedningen i Kommuninvest ekonomisk förening som framgår av bilaga. 
 
Styrelsen föreslår att arvodena till valberedningen i föreningen, utan avsteg från de 
principer som lades fast i föregående stämmobeslut, uppräknas på det sätt som beskrivs 
i bilagan nedan. 
 
I övrigt föreslår styrelsen inte några förändringar av värderingen av de olika uppdragen 
som ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter eller av övriga regler för 
arvoden. 
 
Styrelsen behandlade ärendet 2019-03-06. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar 
 
att arvoden till valberedningen i föreningen ska utgå enligt bilaga. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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 Bilaga 
 
 
Förslag till nya arvoden för valberedningen i föreningen 
 
Valberedningens ordförande 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 8 000 kronor 12 %  
Rörligt arvode 4 700 kronor 7 %  

 
Valberedningens vice ordförande 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 4 700 kronor 7 %  
Rörligt arvode 4 700 kronor 7 %  

 
Valberedningens ledamöter och adjungerade 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Rörligt arvode 4 700 kronor 7 %  
 
Bas för arvode 
Bas för angivet arvode i kronor är det månadsarvode för riksdagsledamot som fastställts 
av Riksdagens arvodesnämnd. Det riksdagsarvodesbelopp som gäller när styrelsens 
förslag till stämman fastläggs multipliceras med angivet procenttal och avrundning sker 
till närmast högre eller lägre hundratal kronor. Det så beräknade arvodesbeloppet i 
kronor som fastställs av stämman, gäller för tiden till och med utgången av följande 
ordinarie föreningsstämma. 
 
Kommentarer om arvodena 
Rörligt arvode utgår per gång vid närvaro på sammanträde (och annan förrättning på 
föreningens uppdrag). Vid telefonsammanträde utgår ett halvt rörligt arvode per gång 
vid närvaro på sammanträde. Vid sammanträde per capsulam utgår inget rörligt arvode. 
 
Arvodena inkluderar gottgörelse också för övriga omkostnader som uppkommer i 
anledning av uppdraget. Traktamente eller annan motsvarande ersättning utgår inte. 
 
Utöver arvode lämnar föreningen ersättning för faktiska logi- och resekostnader som 
uppkommit i anledning av uppdraget. 
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Arbetsordning för valberedningen i föreningen  

Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening ska föreningens styrelse varje 
år se över arbetsordningen för valberedningen i föreningen samt överlämna ett förslag 
till föreningsstämman för beslut. 
 
Styrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-03-06.Vid översynen ska 
styrelsen inhämta valberedningens eventuella synpunkter. 
 
Valberedningens synpunkter 
Valberedningen beslöt 2019-01-18 att till föreningsstyrelsen framföra att arbets-
ordningen enligt beredningens uppfattning behöver ändras genom att valberedningens 
sammansättning ändras så att samtliga riksdagspartier har en (1) ledamot i 
valberedningen. 
 
Styrelsens behandling 
En ändring av arbetsordningen så att valberedningens önskemål uppfylls innebär att 
stadgarna för föreningen först måste ändras så att valberedningen kan bestå av högst 8 
ledamöter. Stadgarna idag innebär att valberedningen i föreningen får ha högst 7 
ledamöter. 
 
Normalt förbereds stadgeändringar genom att ändringen föregås av information och 
diskussion vid styrelsemötet i december och därefter på medlemssamråden i januari. 
Eftersom detta inte har genomförts så föreslår styrelsen att stadgarna inte ändras i år, 
men Arbetsordningen för valberedningen ändras så att det framgår i arbetsordningen att 
samtliga partier som har en ordinarie ledamotsplats i styrelsens för Kommuninvest 
Ekonomisk Förening får en ledamotsplats i valberedningen samt att om ett riksdagsparti 
inte har en ordinarie plats i föreningsstyrelsen adjungeras en ledamot från detta parti till 
valberedningen. Stadgarna kan därefter ändras vid årsstämman 2020 med normala  
förberedelser. 
 
Förändringarna i bilagan utgår från att föreningsstämman ställer sig bakom styrelsens 
förslag. Förändringarna är markerade med röd text.  
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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att fastställa arbetsordningen för valberedningen i föreningen i den lydelse som framgår 
av bilagan. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
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1. Inledning 
Valberedningen i föreningen har som övergripande uppgift att vara föreningsstämmans organ 
för beredning av stämmans beslut om val av styrelse och lekmannarevisorer med syfte att 
skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. 
 
Valberedningen har det yttersta ansvaret för att beslut om tillsättningar bereds i en 
strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och 
lämna förslag i tillsättandefrågor och andra därtill hörande frågor samt att därigenom skapa 
goda förutsättningar för väl underbyggda beslut.  
 
De lekmannarevisorer som utses av stämman, utgör valberedning inför stämmans val av 
yrkesrevisor och ansvarar för den upphandlingsprocess som då erfordras. 
 
Föreningens styrelse utser inom sig en valberedning för föreningens företag, som ansvarar för 
beredning inför årsstämmornas val av styrelse mm. 
 
Valberedningen för föreningen skall representera föreningens medlemmar. Föreningsstämman 
skall på förslag av föreningens styrelse utse ledamöterna i beredningen. 
 
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den 1120 april 20197. 
Föreningens styrelse ansvarar för att arbetsordningen ses över varje år. Styrelsens förslag 
föreläggs stämman för beslut varje år. Vid översynen skall styrelsen inhämta valberedningens 
synpunkter. 

2. Valberedningen och dess uppgifter 

2.1 Allmänt 
Valberedningens uppgifter regleras i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening och i 
denna arbetsordning. 
 
För valberedningen för föreningens företag gäller en särskild arbetsordning. 

2.2 Om valberedningen och dess uppgifter i föreningen 
Valberedningens sammansättning och oberoende 
Valberedningen skall ha minst fem och högst sju ledamöter. De personer som föreslås ingå i 
valberedningen skall, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara 
förtroendevald hos medlem. Valberedningen ska bestå av en (1) ledamot från samtliga partier 
som är representerade i föreningsstyrelsen. Om ett riksdagsparti inte har en ordinarie plats i 
föreningsstyrelsen adjungeras en ledamot från detta parti till valberedningen. 
 
Ledamot eller adjungerad i valberedningen får inte samtidigt vara ledamot, suppleant eller 
revisor i annat föreningsorgan inom Kommuninvestkoncernen.  
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Information om vilka personer som utsetts till valberedning skall återfinnas på föreningens 
hemsida. 
 
Föreningen skall snarast efter det ledamöterna valts och senast sex månader före ordinarie 
stämma offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen skall 
återfinnas på föreningens hemsida, där det även skall anges hur medlem kan lämna förslag till 
valberedningen. 
 
Stämmoordförande och justerare 
Valberedning skall lämna förslag till ordförande och justerare vid ordinarie föreningsstämma. 
Förslaget skall presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman. 
 
Styrelsetillsättning och arvodering av styrelseledamöter 
Valberedningen skall lämna förslag till ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter 
samt suppleanter i föreningens styrelse samt lekmannarevisorer i föreningen samt föreslå 
styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter samt 
suppleanter och eventuell ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisorerna och 
lekmannarevisorerna. 
 
Samråd  
Valberedningen ska, i arbetet med att ta fram underlag för sina förslag, skapa sig en god bild 
av hur arbetet i styrelsen fungerar. 
 
Det kan bland annat ske genom att valberedningen tar del av styrelsens egen utvärdering av 
styrelsearbetet, genom samråd med ordföranden i Föreningen eller på annat sätt som 
valberedningen finner lämpligt. 
 
Valberedningens behov av extern kompetens och resurser i övrigt 
Valberedningen äger i skälig omfattning anlita extern kompetens om det behövs för att 
utforma de förslag som skall föreläggas stämman. Kostnaden för detta bärs av Föreningen. 
Valberedningen äger rätt till sekreterare och annan administrativ service från bolaget. 
 
Lekmannarevisorer 
Valberedningen skall lämna förslag till två lekmannarevisorer samt förslag till arvodering av 
dessa. Förslaget skall presenteras i kallelsen till stämman samt presenteras av valberedningen 
på stämman. 

2.3 Särskilt om valberedningens arbete 
Valberedningens arbete och förslag syftar till att skapa grundläggande förutsättningar för  
att styrelsen ska kunna uppfylla de krav som kommer att ställas på den, som en följd av 
föreningens ändamål och verksamhet. 
 
Som underlag för sina förslag skall valberedningen: 
 
• Eftersträva att resultatet i de allmänna valen i medlemskommuner och 

landstingmedlemsregioner återspeglas i styrelsens sammansättning. Beredningen skall 
också eftersträva en jämn könsfördelning, att ledamöterna representerar olika geografiska 
delar av landet samt att det finns ledamöter från medlemmar av olika storlek, samt 
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• Genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som skall 

fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmarna beaktas. På föreningens hemsida 
skall anges hur medlem kan lämna förslag till valberedningen. 

 
De personer som föreslås som ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt 
suppleanter skall, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara förtroendevald 
hos medlem.  
 
Fördelningen av styrelseplatser mellan de olika partierna skall bygga på utfallet i kommunal-
valen i de kommuner och landstingregioner som var medlemmar vid utgången av det år då 
allmänna val genomförts - med utgångspunkt från mandatfördelning, skillnaderna i 
medlemmarnas invånarantal och förekommande samarbeten mellan partierna. 
 
Denna fördelningsgrund skall vara oförändrad intill dess nya allmänna val hållits. Med 
utgångspunkt från resultatet i kommunalvalet, skall beredningen eftersträva att i första hand 
de partier som finns företrädda i riksdagen får representation i styrelsen. 
 
Till ordförande skall en förtroendevald som har sin hemvist i det eller de partier som bildar 
regering föreslås och till vice ordförande en förtroendevald som har sin hemvist i det största 
av de partier som bildar opposition i riksdagen föreslås. 
 
Valberedningen skall också föreslå i vilken ordning suppleanterna skall tjänstgöra vid förfall 
för ordinarie ledamot. 
 
Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på 
föreningens hemsida. 
 
Valberedningen skall på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag. 
Valberedningen skall också lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits. 
 
Person som föreslagits för inval till styrelsen skall såvitt möjligt närvara på stämman för att 
kunna presentera sig och svara på frågor från medlemmarna. 

3. Valberedningens sammanträden 

3.1 Ordförande vid sammanträdena 
Föreningsstämman utser varje år en ordförande och en vice ordförande i valberedningen. 
 

3.2 Protokoll 
Valberedningens ordförande ansvarar för att protokoll förs vid varje sammanträde. Protokoll 
ska föras av valberedningens sekreterare eller, vid dennes förhinder, av annan av 
valberedningen särskilt utsedd person. Protokollet skall vara kortfattat, dock med iakttagande 
av de krav som föreligger beträffande fullständighet. Protokollet ska ange fattade beslut och 
det underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundats på. Vidare ska av 
protokollet framgå avvikande mening (reservation) eller särskilt uttalande som ledamot begärt 
att få antecknat. 
 
Protokollen skall undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden jämte en särskild 
vid sammanträdet därtill utsedd person. 
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Valberedningens sekreterare ska tillse att kopior av protokollen, efter justering, tillställs 
samtliga ledamöter. 
 
 
Protokollen ska - för kalenderår - ges löpande paragrafnumrering. Valberedningens 
sekreterare svarar för att protokollen och därtill hörande beslutsunderlag och övriga 
handlingar förvaras på ett betryggande sätt. 

4. Övrigt 

4.1 Information och tystnadsplikt 
All information som lämnas till valberedningens ledamöter och som inte är offentliggjord ska, 
med beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och den 
finansiella lagstiftningen samt enligt separat avgivna sekretessförbindelser, behandlas så att 
föreningen och koncernen inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får 
inte lämnas vidare eller röjas för annan. 
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Arbetsordning för valberedningen i föreningens företag 
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening ska föreningens styrelse varje 
år se över arbetsordningen för valberedningen i föreningens företag samt överlämna ett 
förslag till föreningsstämman för beslut. 
 
Nuvarande arbetsordning fastställdes på stämman 2018-04-26. Styrelsen behandlade 
ärendet vid sitt sammanträde 2019-03-06. I förslaget till arbetsordning för 
lekmannarevisorerna (kommande punkt på dagordningen) föreslås att 
lekmannarevisorerna inte längre ska ha ansvaret för upphandlingen av externrevisorer. 
Styrelsen föreslår att förändringen också får genomslag i den arbetsordning som avser 
valberedningen i föreningen företag. I övrigt har några redaktionella ändringar gjorts. 
Förändringarna framgår i röd text. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen förslår att stämman beslutar 
 
att fastställa arbetsordningen för valberedningen i föreningens företag i den lydelse som 
framgår av bilagan samt 
 
att uppdra åt föreningens representant vid de ordinarie årsstämmorna i Kommuninvest i 
Sverige AB och Kommuninvest Fastighets AB besluta att den av föreningsstämman 
fastställda arbetsordningen för valberedningen i Kommuninvest ekonomisk förenings 
företag ska fastställas. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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273



  Kommuninvest ekonomisk förening 
  Arbetsordning för valberedningen i föreningens företag 
  2 (6) 
 
 
 
Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ............................................................................................................................. 3 
2. Valberedningen och dess uppgifter .................................................................................... 3 

2.1 Allmänt ....................................................................................................................... 3 
2.2 Om valberedningen och dess uppgifter i föreningens företag .................................... 3 
2.3 Särskilt om valberedningens arbete ............................................................................ 4 

3. Valberedningens sammanträden ........................................................................................ 5 
3.1 Ordförande vid sammanträdena ................................................................................. 5 
3.2 Protokoll ..................................................................................................................... 5 

4. Övrigt ................................................................................................................................. 6 
4.1 Information och tystnadsplikt ..................................................................................... 6 
4.2 Delägda företag .......................................................................................................... 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

274



  Kommuninvest ekonomisk förening 
  Arbetsordning för valberedningen i föreningens företag 
  3 (6) 

1. Inledning 
Valberedningen för föreningens företag har som övergripande uppgift att vara föreningens 
och bolagsstämmornas organ för beredning av stämmornas beslut om val av styrelser och 
lekmannarevisorer med syfte att skapa ett bra underlag för stämmornas behandling av dessa 
ärenden. 
 
Valberedningen har det yttersta ansvaret för att beslut om tillsättning bereds i en strukturerad 
och transparent process, som ger aktieägaren möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i 
tillsättandefrågor och andra därtill hörande frågor samt att därigenom skapa goda 
förutsättningar för väl underbyggda beslut.  
 
De lekmannarevisorer som utses av stämman, utgör valberedning inför stämmans val av 
yrkesrevisor och ansvarar för den upphandlingsprocess som då erfordras. 
 
Valberedningen för föreningens företag skall representera föreningens styrelse. Förenings-
styrelsen skall inom sig utse ledamöterna i beredningen. 
 
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den 11xx april 
2019xx samt vid de ordinarie årsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB och 
Kommuninvest fastighets AB (”bolagen”) samma dag. Föreningens styrelse ansvarar för att 
arbetsordningen ses över varje år. Styrelsens förslag föreläggs stämmorna för beslut varje år. 
Vid översynen skall styrelsen inhämta bolagsstyrelsernas synpunkter. 

2. Valberedningen och dess uppgifter 

2.1 Allmänt 
Valberedningen i föreningens företag har de uppgifter som regleras i stadgarna för 
Kommuninvest ekonomisk förening och i denna arbetsordning. 

2.2 Om valberedningen och dess uppgifter i föreningens företag 
Valberedningens sammansättning och oberoende 
Valberedningen skall ha minst tre och högst fem ledamöter. De personer som föreslås ingå i 
valberedningen skall, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara ledamot i 
styrelsen för föreningen. 
 
Ledamot i valberedningen för föreningens företag får inte samtidigt vara ledamot, suppleant 
eller revisor i föreningens företag. 
 
Information om vilka personer som utsetts till valberedning skall återfinnas på bolagens 
hemsida. 
 
Bolagen skall snarast efter det ledamöterna utsetts och senast sex månader före ordinarie 
stämma offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen skall 
återfinnas på bolagens hemsida där det även skall anges hur man kan lämna förslag till 
valberedningen. 
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Stämmoordförande och justerare 
Valberedning skall lämna förslag till ordförande och justerare vid årsstämma i bolagen. 
Förslaget skall presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman. 
 
Styrelsetillsättning och arvodering av styrelseledamöter 
Valberedningen skall lämna förslag till ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i 
bolagens styrelser samt lekmannarevisorer i bolagen samt föreslå styrelsearvode uppdelat 
mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för 
utskottsarbete samt arvode till revisorerna och lekmannarevisorerna. 
 
Samråd 
Valberedningen ska, i arbetet med att ta fram underlag för sina förslag, skapa sig en god bild 
av hur arbetet i styrelserna fungerar. 
 
Det kan bland annat ske genom att valberedningen tar del av styrelsens egen utvärdering av 
styrelsearbetet, genom samråd med ordföranden i bolaget eller på annat sätt som 
valberedningen finner lämpligt. 
 
Valberedningens behov av extern kompetens och resurser i övrigt 
Valberedningen äger i skälig omfattning anlita extern kompetens om det behövs för att 
utforma de förslag som skall föreläggas stämmorna. Kostnaden för detta bärs av den juridiska 
enhet som arbetet avser. Valberedningen äger rätt till sekreterare och annan administrativ 
service från bolaget. 
 
Lekmannarevisorer 
Valberedningen skall lämna förslag på två lekmannarevisorer samt förslag till arvodering av 
dessa. Valberedningen skall samråda med valberedningen i föreningen och om inte särskilda 
skäl talar däremot, skall samma personer föreslås som lekmannarevisorer såväl i föreningen 
som i föreningens företag. Förslaget skall presenteras i kallelsen till stämma samt presenteras 
av valberedningen på stämman. 

2.3 Särskilt om valberedningens arbete 
Som underlag för sina förslag skall valberedningen 
 
• Beakta de särskilda krav som den finansiella lagstiftningen och Finansinspektionens 

föreskrifter uppställer på styrelsen och styrelsens ledamöter i kreditmarknadsbolaget, 
• Bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas 

på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning, bl.a. genom att ta del av den 
utvärdering av styrelsen som har skett, 

• Fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning 
behöver rekryteras  samt  

• Genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som skall 
fyllas, varvid förslag som inkommit från föreningen skall beaktas. 

 
Minst en ledamot i bolagets styrelse skall vara eller ha varit förtroendevald i en kommun eller 
ett landsting och besitta kunskap om kommunsektorn och den politiska processen. 
 
Den som är ledamot i föreningens styrelse skall inte samtidigt vara ledamot i bolagets 
styrelse. 
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Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på bolagens 
hemsida. I anslutning till att kallelsen utfärdas, skall på hemsidan, för styrelseledamot som 
föreslås för nyval eller omval anges: 
 
• ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, 
• uppdrag i bolaget, föreningen eller hos medlem och andra väsentliga uppdrag,   
• eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av finansiella instrument i 

bolaget, 
• om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget 

och bolagsledningen,  
• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt   
• övriga uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägaren vid bedömningen av den 

föreslagna ledamotens kompetens och oberoende. 
 
Valberedningen skall på stämmorna presentera och motivera sina förslag, varvid särskild 
motivering skall ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen skall också 
lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.  

3. Valberedningens sammanträden 

3.1 Ordförande vid sammanträdena 
Den ledamot som av föreningens styrelse utsetts att vara ordförande för valberedningen, leder 
beredningens sammanträden. 
 
Om den som utsetts till ordförande inte kan närvara, utser valberedningen annan ledamot att 
för tillfället leda beredningens arbete.  

3.2 Protokoll 
Valberedningens ordförande ansvarar för att protokoll förs vid varje sammanträde. Protokoll 
ska föras av valberedningens sekreterare eller, vid dennes förhinder, av annan av valbered-
ningen särskilt utsedd person. Protokollet skall vara kortfattat, dock med iakttagande av de 
krav som föreligger beträffande fullständighet. Protokollet ska ange fattade beslut och det 
underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundats på. Vidare ska av 
protokollet framgå avvikande mening (reservation) eller särskilt uttalande som ledamot begärt 
att få antecknat. 
 
Protokollen skall undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden jämte en särskild 
vid sammanträdet därtill utsedd person. 
 
Valberedningens sekreterare ska tillse att kopior av protokollen, efter justering, tillställs 
samtliga ledamöter. 
 
Protokollen ska - för kalenderår - ges löpande paragrafnumrering. Valberedningens 
sekreterare svarar för att protokollen och därtill hörande beslutsunderlag och övriga 
handlingar förvaras på ett betryggande sätt. 
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4. Övrigt 

4.1 Information och tystnadsplikt 
All information som lämnas till valberedningens ledamöter och som inte är offentliggjord ska, 
med beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och den 
finansiella lagstiftningen samt enligt separat avgivna sekretessförbindelser, behandlas så att 
föreningen och koncernen inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får 
inte lämnas vidare eller röjas för annan. 

4.2 Delägda företag 
Valberedningen skall bereda förslag att utse ledamöter, i av koncernföretag delägda företag, 
deras arvodering, samt - i förekommande fall - vem av de föreslagna personerna som skall 
väljas till ordförande.  
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Arbetsordning för lekmannarevisorerna 
Bakgrund 
Arbetsordningen för lekmannarevisorerna fastställdes av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening 2018-04-26. Lekmannarevisorerna ska varje år se 
över arbetsordningen och förelägga densamma för beslut vid föreningsstämman.  
 
Undertecknade valda lekmannarevisorer har genomfört denna översyn och föreslår 
några ändringar i arbetsordningen.  
 
Vi anser att ansvaret för att upphandla externrevisor till Kommuninvestkoncernen och 
till koncernens bolag inte bör åvila lekmannarevisorerna. Den uppgiften bör styrelsen 
för föreningen eller den som styrelsen utser ansvara för.  
 
Som en konsekvens av att lekmannarevisorerna inte bör upphandla externrevisor bör 
inte heller uppdraget att följa upp externrevisorernas kostnader åvila 
lekmannarevisorerna. Även här bör styrelsen för föreningen eller den som styrelsen 
utser ansvara för nämnda uppföljning. 
 
Föreslagna ändringar är markerade med röd text i bilagan. 
 
Förslag till beslut 
Lekmannarevisorerna föreslår att stämman beslutar 
 
att fastställa bilagda arbetsordning för lekmannarevisorerna i Kommuninvest 
ekonomisk förening. 
 
Kommuninvest ekonomisk förening 
 
 
 
Barbro Hassel   Cecilia Löfgreen 
Lekmannarevisor  Lekmannarevisor 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
 

2019-03-22 
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1. Inledning 
Lekmannarevisorernas uppgift är att vara föreningsstämmans organ för granskning av 
Kommuninvest ekonomisk förening (föreningen), Kommuninvestkoncernen och koncernens 
företag. Lekmannarevisorerna är revisorer i den mening som anges i 8 kap 1§ lagen om 
ekonomisk förening. 
 
De lekmannarevisorer som utses av stämman, utgör också valberedning för stämmornas val 
av auktoriserad revisor och ansvarar för den upphandlingsprocess som då behövs. 
 
Lekmannarevisorerna skall representera föreningens medlemmar. Föreningsstämman skall på 
förslag av valberedningen i föreningen utse dem. 
 
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den 1120 april 20179. 
Lekmannarevisorerna ansvarar för att hela arbetsordningen ses över varje år. Lekmanna-
revisorernas förslag föreläggs föreningsstämman för beslut varje år. 

2. Lekmannarevisorernas uppgifter 

2.1 Allmänt 
Lekmannarevisorernas uppgifter i föreningen och koncernen, regleras i lagen om ekonomiska 
föreningar, i stadgarna för föreningen samt i denna arbetsordning. 
 
För lekmannarevisor som av årsstämma i koncernbolag också utsetts till lekmannarevisor i 
bolaget, regleras granskningsuppgiften i aktiebolagslagen. 
 
Lekmannarevisorernas sammansättning och oberoende 
Det skall finnas två lekmannarevisorer i föreningen. Samma personer som utses till lekmanna-
revisorer i föreningen, skall också utses till lekmannarevisorer i övriga företag inom 
koncernen. 
 
Den som utses till lekmannarevisor skall vara eller ha varit förtroendevald hos medlem och ha 
särskild insikt i och erfarenhet av revision, ekonomi- och/eller finansiell verksamhet i 
offentlig sektor. 
 
I övrigt regleras valbarhet som lekmannarevisor och revisors oberoende i lagen om 
ekonomiska föreningar och i stadgarna för föreningen. 
 
Lekmannarevisorernas behov av extern kompetens och resurser i övrigt 
Lekmannarevisorerna äger i skälig omfattning anlita extern kompetens om det behövs för att 
fullgöra revisionsuppdraget. Kostnaden för detta bärs av den juridiska enhet som arbetet 
avser. Lekmannarevisorerna äger rätt att begära sekreterarresurs och annan administrativ 
service från bolaget. 
 

2.2 Lekmannarevisorernas uppgifter  
Granskningsuppdraget 
Utöver den granskning som skall ske enligt lag skall lekmannarevisorerna särskilt granska om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt om 
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verksamheten bedrivs i enlighet med kommunalrättsliga regler och principer för kommunal 
verksamhet i företagsform. 
 
Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av 
granskning kräver. Lekmannarevisorerna skall i tillämpliga delar och så långt det är möjligt 
genomföra sitt uppdrag med beaktande av God revisionssed i kommunal verksamhet1.  
 
Samverkan med den auktoriserade revisorn mm 
Lekmannarevisorerna skall samverka med den auktoriserade revisorn vid planering och 
genomförande av revisionsuppdraget. Lekmannarevisorerna skall delta vid de 
revisionssammanträden som genomförs med förvaltningen. 
 
Lekmannarevisorerna följer även upp den auktoriserade revisorns arvodesdebitering. 
 
Informationsutbyte med föreningens styrelse och bolagsstyrelsen 
Lekmannarevisorerna skall minst en gång per år träffa föreningens styrelse eller särskilt 
styrelseutskott samt bolagsstyrelsen eller särskilt styrelseutskott för att informera om 
revisionens inriktning och omfattning samt synen på föreningens och koncernens respektive 
bolagets risker. Om möjligt bör dessa möten ske gemensamt med den auktoriserade revisorn. 
 
Beredning av stämmoärende vid val av auktoriserad revisor 
Lekmannarevisorerna bereder vart fjärde år eller vid behov, föreningsstämmans och 
bolagsstämmornas val av auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. Vid behov 
initierar och genomför lekmannarevisorerna upphandling av de externa revisionstjänsterna i 
föreningen och i koncernens företag. Lekmannarevisorernas förslag skall presenteras i 
kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida. 
 
Lekmannarevisorerna skall på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag samt 
lämna en redogörelse för hur dess beredningsarbete bedrivits. 

3. Lekmannarevisorernas sammanträden 

3.1 Sammanträden 
Lekmannarevisorerna sammanträder minst fyra gånger per år i anslutning till upprättandet av 
årsredovisning, delårsrapport eller annan rapportering som avser koncernen samt i övrigt vid 
behov för beredningsuppgifter. 

3.2 Protokoll 
Lekmannarevisorerna ansvarar för att protokoll förs vid varje sammanträde. Protokoll ska 
föras av revisorernas sekreterare. Protokollet skall vara kortfattat, dock med iakttagande av de 
krav som föreligger beträffande fullständighet. Protokollet ska ange fattade beslut och det 
underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundats på.  
 
Protokollen skall när sekreterare utsetts, undertecknas av sekreteraren och justeras av 
lekmannarevisorerna. I annat fall undertecknas protokollet av lekmannarevisorerna själva. 

                                                 
1 Sammanställs av Sveriges Kommuner och Landsting. 
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Protokollen ska - för kalenderår - ges löpande paragrafnumrering. Lekmannarevisorerna 
svarar för att protokollen och därtill hörande beslutsunderlag och övriga handlingar förvaras 
på ett betryggande sätt. 

4. Övrigt 

4.1 Information och tystnadsplikt 
All information som lämnas till lekmannarevisorerna och som inte är offentliggjord ska, med 
beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och den 
finansiella lagstiftningen samt enligt avgivna sekretessförbindelser, behandlas så att 
föreningen och koncernen inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får 
inte lämnas vidare eller röjas för annan. 
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Val av styrelse och av dess ordförande och vice 
ordförande 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska stämman årligen välja styrelse, ordförande och vice 
ordförande. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar 
 
att för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, välja följande styrelse, 
ordförande och vice ordförande: 
 
Ordinarie ledamöter 
Lilly Bäcklund, (S), Lycksele kommun, omval 
Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplogs kommun, omval 
Linda Frohm, (M), Kalix kommun, omval 
Göran Färm, (S), Norrköpings kommun, omval 
Ewa-May Karlsson, (C), Region Västerbotten, omval 
Fredrik Larsson, (M), Region Värmland, omval 
Maria Liljedahl, (SD), Köpings kommun, nyval 
Örjan Mossberg, (V), Växjö kommun, omval 
Kenneth Nilsson, (S), Örebro kommun, nyval 
Niclas Nilsson, (SD), Kristianstads kommun, omval 
Jonas Ransgård, (M), Göteborgs Stad, omval 
Bo Rudolfsson, (KD), Laxå kommun, nyval 
Carina Sándor, (L), Skinnskattebergs kommun, omval 
Pierre Sjöström, (S), Staffanstorps kommun, nyval 
Anna-Britta Åkerlind, (C), Örnsköldsviks kommun, nyval  
 
Suppleanter 
Peter Hemlin, (M), Bollebygd kommun, omval 
Catharina Winberg, (M), Växjö kommun, omval 
Christina Johansson, (M), Arboga kommun, omval 
Anders Johansson, (C), Mönsterås kommun, nyval 
Elisabeth Peltola, (C), Älmhults kommun, nyval 
Mohamad Hassan, (L), Uppsala kommun, omval 
Peter Kärnström (S), Sandvikens kommun, omval 
Ulf Olsson, (S), Borås Stad, omval 

2019-03-22 
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Hans Lindberg, (S), Umeå kommun, omval 
Ann-Marie Johansson, (S), Region Jämtland Härjedalen, omval 
Catharina Fredriksson (S), Oxelösund kommun, nyval 
Teddy Nilsson, (SD), Svalöfs kommun, nyval 
Martin Kirschberg, (SD), Torsås kommun, nyval 
Maria Fälth, (KD), Upplands-Väsby kommun, nyval 
Jeanette Wäppling, (V), Gällivare kommun, nyval 
 
Ordförande: Göran Färm, omval 
Vice ordförande: Linda Frohm, omval 
 
att när ordinarie ledamot är förhindrad, ska suppleant tjänstgöra enligt följande 
turordning: 
 

Vid frånvaro av ordinarie 
ledamot för 

Tjänstgör suppleant i följande 
ordning 

Moderaterna (M) M, KD, L, C, S, V, SD 
Centerpartiet (C) C, M, L, KD, S, V, SD 
Liberalerna (L) L, M, C, KD, S, V, SD 
Kristdemokraterna (KD) KD, M, C, L, S, V, SD 
Socialdemokraterna (S) S, V, C, L, M, KD, SD 
Vänsterpartiet (V) V, S, M, C, L, KD, SD 
Miljöpartiet (MP) Har för närvarande inte någon 

ordinarieledamot i styrelsen 
Sverigedemokraterna (SD) SD, S, M, KD, C, L, V 

 
Om mer än en suppleant från angivet parti är närvarande, tjänstgör de i den 
ordningsföljd som de upptagits i protokollet från stämman där de valdes. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
Valberedningen 
 
Anders Ceder (S) 
Region Örebro län 
Ordförande  

Arne Lernhag (M)  
Öckerö kommun 
Vice ordförande  

Kenneth Carlsson (L) 
Färgelanda kommun 

Ambjörn Hardenstedt (S) 
Svedala kommun  

Elisabet Lassen (S) 
Sollefteå kommun   

Martina Mossberg (M) 
Haninge kommun 

Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 
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Information om val av styrelse i föreningens företag 
Bakgrund 
Valberedningen i föreningens företag har föreslagit att årsstämmorna i Kommuninvest i 
Sverige AB och Kommuninvest fastighets AB ska välja styrelse enligt bilaga.  
 
Det noteras att val av revisorer i förekommande fall bereds av lekmannarevisorerna och 
att föreningsstämman själv utser lekmannarevisorer i kreditmarknadsbolaget. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningens företag föreslår att stämman beslutar 
 
att i protokollet notera att information om föreslagna val av styrelse lämnats enligt 
bilaga. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 

Göran Färm, (S)  
Norrköpings kommun 
ordförande  

Linda Frohm, (M)  
Kalix kommun 
vice ordförande  
 

Margreth Johnsson, (S) 
Trollhättans kommun 
 

Ewa-May Karlsson, (C) 
Vindelns kommun 
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      Bilaga 
 
 
Förslag till val av styrelser i föreningens företag 
 
Kommuninvest i Sverige AB 

Styrelse 
För tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma väljs: 
 
Ordinarie ledamöter 

Ellen Bramness Arvidsson, omval 
Kurt Eliasson, omval 
Lars Heikensten, omval 
Erik Langby, omval 
Johan Törngren, omval 
Anna von Knorring, omval 
Kristina Sundin Jonsson, omval 
 
Ordförande: Ellen Bramness Arvidsson, omval 
 
Kommuninvest fastighets AB 

Styrelse 
För tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma väljs: 
 
Ordinarie ledamöter 

Ulf Bengtsson, omval 
Malin Norbäck, omval 
Maria Viimne, omval 
 
Suppleant 

- 
 
Ordförande: Ulf Bengtsson, omval 
Vice ordförande: Malin Norbäck, omval 
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Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Svenska kommuner och landsting i samverkan 
 

 

 

 
Val av valberedning i föreningen och av dess 
ordförande och vice ordförande 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen årligen bereda ett förslag till val av val-
beredning i den ekonomiska föreningen. 
 
Styrelsen behandlade ärendet 2019-03-06. Förslaget baseras på att föreningsstämman 
under ärendepunkt 17, bilaga 4, beslutat att förändra arbetsordningen för 
valberedningen så att samtliga riksdagspartier som innehar ordinarie styrelseplatser i 
styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening har en representant i valberedningen 
samt att riksdagspartier som inte har en ordinarie styrelseplats bereds möjlighet att delta 
i valberedningens arbete genom en adjungerad ledamot. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar 
 
att intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, välja följande valberedning i 
föreningen samt ordförande och vice ordförande: 
 
Kenneth Carlsson, (L), Färgelanda kommun, omval 
Anders Ceder (S), Region Örebro län, omval 
Martina Mossberg, (M), Haninge kommun, omval 
Lars Nyström, (SD), Skurup kommun, nyval 
Kerstin Sjöström, (C), Nordmalings kommun, omval 
Håkan Stålbert, (KD), Örebro kommun, nyval 
Gertowe Thörnros, (V), Degerfors kommun, nyval 
 
Ordförande: Anders Ceder, omval 
Vice ordförande: Martina Mossberg, nyval 
 
att adjungera en ledamot från Miljöpartiet till valberedningen. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 
 

 

 

 
Val av lekmannarevisor  
Bakgrund 
Det noteras att föreningsstämman 2017-04-20 beslutade att, intill slutet av ordinarie 
stämma som hålls år 2020, välja lekmannarevisorerna Barbro Hassel och Cecilia 
Löfgreen i föreningen, i kreditmarknadsbolaget och i fastighetsbolaget. 
 
Cecilia Löfgreen innehar inte längre förtroendeuppdrag i en av Kommuninvests 
medlemmar, vilket innebär att hon inte längre kan inneha uppdraget som 
lekmannarevisor.  
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår att stämman beslutar 
 
att för tiden intill slutet av den ordinarie stämma som hålls år 2020, välja Anki 
Svensson, (M), Tyresö kommun som lekmannarevisor i Kommuninvest ekonomisk 
Förening, Kommuninvest i Sverige AB samt i Kommuninvest fastighets AB. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
Valberedningen 
 
Anders Ceder (S) 
Region Örebro län 
Ordförande  

Arne Lernhag (M)  
Öckerö kommun 
Vice ordförande  

Kenneth Carlsson (L) 
Färgelanda kommun 

Ambjörn Hardenstedt (S) 
Svedala kommun  

 
Elisabet Lassen (S) 
Sollefteå kommun   

 
Martina Mossberg (M) 
Haninge kommun 

 
Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 

 

 
 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 
 

 

 

 
Val av representanter till bolagsstämmorna i 
Kommuninvest i Sverige AB och övriga bolag 
 
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening ska ordinarie förenings-
stämman utse representanter till bolagsstämmorna i föreningens företag.  
 
Föreningen äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest i Sverige AB som i sin tur 
äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest fastighets AB. 
 
Styrelsen behandlade detta ärende 2019-03-06. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att utse föreningsstyrelsens ordförande, med föreningsstyrelsens vice ordförande som 
ersättare, till ombud vid den ordinarie årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB, som 
genomförs 2019 samt i förekommande fall vid extra bolagsstämma som genomförs 
under tiden därefter och fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, 
 
att utse kreditmarknadsbolagets styrelseordförande, med föreningsstyrelsens vice 
ordförande som ersättare, till ombud vid den ordinarie årsstämman i Kommuninvest 
fastighets AB som genomförs 2019 samt i förekommande fall vid extra bolagsstämma 
som genomförs under tiden därefter och fram till slutet av nästa ordinarie 
föreningsstämma samt 
 
att representanterna ska besluta i enlighet med föreningsstämmans instruktioner, i 
förekommande fall föreningsstyrelsens instruktioner, samt i vad gäller val av styrelser, 
övriga funktionärer och dess arvodering i enlighet med valberedningens förslag. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Tomas Werngren  Ulf Bengtsson 
Verkställande direktör  Styrelsens sekreterare 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 

 
 

 

 

Förslag till ändrad bolagsordning i Kommuninvest i 
Sverige AB 
 
Bakgrund och behov av ändrad bolagsordning 
I nuvarande bolagsordning finns en skrivning om värdepappersrörelse. Det är inte 
klarlagt om Bolaget avser att söka tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och därför 
föreslår styrelsen i Kommuninvest i Sverige AB att skrivningen utgår.  
 
Därutöver föreslås några mindre redaktionella ändringar. Ändringarna framgår i röd 
text. 
 
Föreningsstyrelsen behandlade ärendet 2019-03-06 och tillstyrkte förslaget till ändrad 
bolagsordning. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att tillstyrka förslaget till ändrad bolagsordning, samt 
 
att uppdra till föreningens ombud vid årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB att där 
fastställa en ny bolagsordning med den lydelse som framgår av bilagan. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
 

2019-03-22 
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BOLAGSORDNING 
FÖR  

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 
 
 
 
 
§ 1 Bolagets firma 
 
Bolagets firma är Kommuninvest i Sverige Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 
 
 
§ 2 Styrelsens säte 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Örebro. 
 
 
§ 3 Bolagets verksamhet 
 
Kommuninvest i Sverige AB är ett samarbetsorgan i finansfrågor vars syfte är att 
kostnadseffektivisera upplåningsverksamheten för kommuner, kommunala bolag, kommunala 
stiftelser och kommunalförbund samt att tillhandahålla finansiell service inom det kommunala 
området. Det primära syftet med bolagets verksamhet är inte att generera vinst åt dess ägare. 
 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen; 
 
(i) låna upp medel, till exempel genom att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten 
eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter, 
 
(ii) lämna krediter dels till kommuner som är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
(fortsättningsvis benämnda ”Medlemskommuner”), dels – mot borgen av Medlemskommun – till 
kommunala företag, kommunala stiftelser och kommunalförbund,  
 
(iii) driva värdepappersrörelse i form av handel med finansiella instrument för egen räkning (lag 
om värdepappersmarknaden, 2 kap 1 § pkt 3), 
 
(iiiv) medverka vid finansiering för Medlemskommuner, kommunala företag, kommunala 
stiftelser och kommunalförbund, 
   
(iv) lämna ekonomisk rådgivning eller annan finansiell och administrativ service till 
Medlemskommuner, kommunala företag, kommunala stiftelser och kommunalförbund.  
 
Med kommun avses kommun och regionlandsting. Med kommunalt företag avses bolag eller 
förening varöver Medlemskommun självt eller tillsammans med en eller flera andra 
Medlemskommuner, direkt eller indirekt, genom majoritetsägande, röstmajoritet eller avtal 
utövar ett bestämmande inflytande.  
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Med kommunal stiftelse avses stiftelse varöver Medlemskommun självt eller tillsammans med en 
eller flera andra Medlemskommuner, direkt eller indirekt, genom röstmajoritet eller avtal utövar 
ett bestämmande inflytande. Med kommunalförbund avses kommunalförbund enligt 3 kap 8 § 
kommunallagen (2017:725) förutsatt att dess medlemmar uteslutande består av 
Medlemskommuner.   
 
Bolaget får förvärva och förvalta fast egendom i syfte att tillgodose bolagets lokalbehov. 
 
Bolaget får förvärva aktier och andelar i företag, om förvärvet ingår som ett led i organisationen 
av verksamheten. 
 
Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas proportionellt mellan dess aktieägare i 
förhållande till aktieinnehav. 
 
 
§ 4 Krediter 
 
Kredit får endast undantagsvis och i en omfattning, som inte kan äventyra bolagets likviditet, 
lämnas för längre tid än som motsvarar tidigaste förfallodag för bolagets däremot svarande 
upplåning. 
 
 
§ 5 Anskaffande av medel 
 
Bolagets refinansiering, som till exempel att ta emot återbetalningspliktiga medel från 
allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter ska ske mot säkerhet 
utställd av svenska staten eller i form av solidarisk proprieborgen utställd av svensk kommun. 
Bolagets refinansiering kan även ske genom ingående av avtal om repor och mot lämnande av 
säkerhet genom pantsättning av värdepapper. 
 
 
§ 6 Aktiekapital och antal aktier 
 
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 5 000 miljoner kronor och högst till 20 000 miljoner 
kronor och motsvaras av lägst 50 miljoner aktier och högst 200 miljoner aktier. 
 
 
§ 7 Ledamöter och suppleanter i styrelsen  
 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter utan suppleanter.  
 
Ledamöter väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman 
utser även ordförande i styrelsen. 
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§ 8 Beslutsdelegering och instruktioner utfärdade av styrelsen 
  
Styrelsen äger bemyndiga verkställande direktören eller annan att vidtaga sådana åtgärder, som 
annars ankommer på styrelsens egen prövning. Sådant bemyndigande ska åtföljas av direktiv 
eller instruktioner fastställda av styrelsen. Beslutanderätt i ärenden av principiell beskaffenhet får 
ej delegeras. 
 
Styrelsen ska vidare i särskild instruktion meddela föreskrifter om de befogenheter som ska 
tillkomma verkställande direktören. Denna instruktion ska fastställas för ett år i sänder. 
 
 
§ 9 Revisorer och lekmannarevisorer 
 
Årsstämman ska utse en revisor och får utse en revisorssuppleant. Revisor och revisorssuppleant 
utses för tid som beslutas av årsstämman, dock inte för en längre tid än intill slutet av den 
årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Ordinarie föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening får utse två lekmannarevisorer 
för bolaget för tid som därvid beslutas av föreningsstämman. Sådan lekmannarevisor får ersättas 
efter beslut av föreningsstämman.  
 
 
§ 10 Årsstämma  
 
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 
1)  Val av ordförande vid stämman. 
2) Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3) Godkännande av dagordning. 
4) Val av en eller två justerare. 
5) Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 
7)  Fastställande av resultaträkning och balansräkning. 
8) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 
9) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 
10) Bestämmande av antalet styrelseledamöter. 
11)  Fastställande av arvoden åt styrelse, valberedningen och revisorer. 
12)  Val av styrelse och av styrelsens ordförande. 
13) Fastställande av arbetsordning för valberedningen. 
14) Val, i förekommande fall, av revisorer och av revisorssuppleanter. 
15) Fastställande, i förekommande fall, av ägardirektiv inklusive principer för ersättning till, 

och andra anställningsförmåner till bolagsledningen. 
16)  Beslut om plats för nästa årsstämma. 
17) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen. 
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§ 11 Ort för bolagsstämma 
 
Bolagsstämma kan förutom i Örebro även hållas i Stockholm, Malmö, Göteborg eller Umeå. 
 
 
§ 12 Kallelse till bolagsstämma  
 
Kallelse till bolagsstämma ska ske dels genom rekommenderade brev, dels genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter. 
 
 
§ 13 Rätt till information 
 
Styrelsen i Kommuninvest Ekonomisk förening äger, inom ramen för från tid till annan utfärdade 
ägardirektiv och med eventuella begränsningar som i förekommande fall kan följa av 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ta del av bolagets handlingar samt även i övrigt 
informera sig om bolaget och dess verksamhet.  
 
 
§ 14 Räkenskapsår 
 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 
 
§ 15 Tvist 
 
Skulle mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör eller aktieägare 
uppkomma tvist, ska den avgöras i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar. 
 
______________ 
 
Denna bolagsordning är antagen på årsstämman den 1126 april 20198.  
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 

 
 

 

 

 

Förslag till ändrad utformning av bolagsordningen i 
Kommuninvest fastighets AB 

Bakgrund 
Årsstämman i Kommuninvest Fastighets AB beslutade den 26 april 2018 utse 
tre ordinarie ledamöter i styrelsen, men inga suppleanter. Tidigare år har 
styrelsen bestått av två ordinarie ledamöter och en suppleant. När ändringen av 
styrelsen skickades in för registrering hos Bolagsverket, har de förklarat att 
deras system måste registrera en suppleant eftersom det i bolagsordningen 
anges ett intervall om lägst en och högst två suppleanter. Bolagsverket anser sig 
inte kunna ta hänsyn till att det i bolagsordningen anges att suppleanter får 
utses, en lydelse som framgår av aktiebolagslagenen. Med anledning av detta 
har en ändring skett i bolagsordningen som uttryckligen anger ett lägsta 
intervall med noll suppleanter i styrelsen.  

 
Om inget annat anges i bolagsordningen, ska bolagsstämmor hållas där 
styrelsen har sitt säte, dvs. för fastighetsbolagets del i Örebro. Sedan tidigare 
har i bolagsordningen tagits in en lydelse att bolagsstämma även kan hållas i 
Stockholm. Genom att Kommuninvest ekonomisk förening och Kommuninvest 
i Sverige AB har gjort ett tillägg i stadgarna respektive i bolagsordningen att 
stämmor även kan hållas i Göteborg, Malmö eller Umeå, görs motsvarande 
tillägg i bolagsordningen för fastighetsbolaget. Därigenom kan 
fastighetsbolaget ha sina stämmor i anslutning till stämmorna i den ekonomiska 
föreningen och i kreditmarknadsbolaget. I övrigt är den frågan om redaktionella 
ändringar för att modernisera språket i bolagsordningen. 
 
Föreningsstyrelsen behandlade frågan 2019-03-06 och tillstyrkte förslaget till ändrad 
bolagsordning.  
 
 
 
 
 
 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
 

2019-03-22 
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslå att föreningsstämman beslutar 
 
att tillstyrka förslaget till ändrad bolagsordning, samt 
 
att uppdra till ombudet vid årsstämman i Kommuninvest fastighets AB att där fastställa 
en ny bolagsordning med den lydelse av § 6 som framgår av förslaget. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
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Antagen vid årsstämman den 11xx april 2019  1(2) 
  Bilaga 16 
 
 
 
 

BOLAGSORDNING 
FÖR 

Kommuninvest Fastighets Aktiebolag 
 

 
 
 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Kommuninvest Fastighets Aktiebolag. 
 
         
§ 2 Styrelsens säte 
 
Styrelsen har sitt säte i Örebro kommun. 
 
 
§ 3 Verksamhet 
 
Bolaget skallska förvärva och förvalta fastigheter i vilka koncernen bedriver sin verksamhet 
ävensom idka därmed förenlig verksamhet. 
 
 
§ 4 Aktiekapital   
 
Bolagets aktiekapital utgör lägst 100 000 kronor och högst 200 000 kronor och motsvaras av 
lägst 1 000 aktier och högst 2 000 aktier. 
 
 
§ 5 Ledamöter och suppleanter i styrelsen  
 
Styrelsen består av lägst en och högst fem ledamöter samt av lägst nollfår bestå av lägst en och 
högst två suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämman för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. Årsstämman utser även ordförande och vice ordförande i styrelsen. 
 
 
§ 6 Revisorer och lekmannarevisorer 
 
Årsstämman skallska utse en revisor och får utse en revisorssuppleant. Revisor och 
revisorssuppleant utses för tid som beslutas av årsstämman, dock inte för en längre tid än intill 
slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
Ordinarie föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening får utse två lekmannarevisorer 
för bolaget för tid som därvid beslutas av föreningsstämman. Sådan lekmannarevisor får ersättas 
efter beslut av föreningsstämman. 
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Antagen vid årsstämman den   2(2) 
 
 
§ 7 Bolagsstämma  
 
På årsstämman skallska följande ärenden förekomma:  
          
1)  Val av ordförande vid stämman, 
2) Upprättande och godkännande av röstlängd, 
3) Godkännande av dagordningen, 
4) Val av en eller två justerare, 
5)  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad, 
6)  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, 
7)  Beslut  
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning,    
    samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,   

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 

  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, 
8)  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna, 
9) Val av styrelse och av styrelsens ordförande samt vice ordförande,  
10) Val, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter, 
11) Beslut om plats för nästa årsstämma, 
12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
 
§ 8 Ort för bolagsstämma 
 
Bolagsstämma kan även hållas i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Umeå. 
 
 
§ 9 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma skallska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom 
brev med posten. Meddelanden till aktieägarna skallska ske genom brev med posten. 
 
 
§ 10 Röstning 
 
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda 
aktier, utan begränsning i röstetalet. 
 
 
§ 11 Räkenskapsår 
 
Bolagets räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 
 

 

 

 

 

 

 
 
Beslut om plats för nästa föreningsstämma 
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening ska den ordinarie 
föreningsstämman besluta om plats för nästa stämma. 
 
Vid de senaste stämmorna har det i stället uppdragits till styrelsen att besluta om plats 
för nästkommande stämma. 
 
Styrelsen behandlade ärendet 2019-03-06. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar 
 
att uppdra till föreningens styrelse att besluta om plats för 2020 års stämma. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
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Årlig insatsskyldighet – 2019 års insats 
 
Bakgrund 
År 2012 införde föreningen möjligheten till överskottsutdelning i form av återbäring 
och insatsränta. Dessutom infördes en årlig insatsskyldighet som för den enskilde 
medlemmen inte får överstiga vad medlemmen fått i återbäring och insatsränta. Denna 
insatsskyldighet har varit en betydelsefull del i föreningens tidigare kapitaluppbyggnad 
inför de skärpta krav på kapital som träder i kraft kommande år.  
 
De stadgar som antogs 2015 innebär att modellen för årlig insatsskyldighet förändras så 
att insatsskyldigheten från och med 2016 är beroende av hur stor andel av den 
stadgeenliga högsta insatsnivån som respektive medlem uppnått vid utgången av 
respektive år. 
 
Har den högsta insatsnivån uppnåtts, ska ingen ytterligare årlig insats betalas. 
 
Insatsen förfaller till betalning en månad efter stämmans beslut eller vid den senare tid-
punkt som stämman beslutar. Insatsen betalas kontant. 
 
Styrelsen behandlade ärendet 2019-03-06. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att medlemmarna ska delta med en årlig insats enligt följande: 
 
- respektive medlems årliga insatsskyldighet för 2019 ska uppgå till 100, 50, 25 eller 0 
procent av hela den överskottsutdelning i form av återbäring och insatsränta på 
inbetalda medlemsinsatser och överinsatser som stämman beslutat om och som utdelats 
till respektive medlem,  
 
- reduceringen av den årliga insatsskyldigheten ska ske utifrån hur stor andel av den för 
medlemmen fastställda högsta insatsnivån som erlagts i enlighet med vad som anges i 
föreningens stadgar, samt 

2019-03-22 
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- den årliga insatsen 2019 förfaller till betalning en månad efter stämmans beslut eller 
vid den senare tidpunkt som följer av att stämmans beslut om överskottsutdelning först 
måste ha verkställts och att därefter minst två veckor förflutit.  
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
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Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad 

 
Bakgrund 
Vid föreningsstämmorna 2015 till 2018 har föreningsstyrelsen presenterat en plan för 
Kommuninvests kapitaluppbyggnad. Vid samma tillfällen har stämman utfärdat 
riktlinjer för styrelsens beslutanderätt för det fall vissa former för kapitaluppbyggnaden 
skulle bli aktuella i framtiden. 
 
Under den tid som kapitaluppbyggnaden pågår ska styrelsen årligen revidera och 
fastställa planen och bl.a. redovisa den vid den ordinarie föreningsstämman som 
information, vilket skedde senaste gången vid föreningsstämman 2018-04-26. 
 
Planen 
Styrelsens plan för kapitaluppbyggnaden med riktlinjer och beslutsregler framgår av 
bilaga. 
 
Den del av dokumentet som avser riktlinjer fastställdes av stämman 2015 och gäller 
tillsvidare. Styrelsen föreslår inte några förändringar i denna del. Tillsammans med 
lagstiftningen och stadgarna, styr riktlinjerna hur styrelsen ska agera vid kapitalupp-
byggnaden. 
 
Styrelsen fastställde den reviderade planen 2019-03-06 och beslöt överlämna den till 
föreningsstämman som information. 
 
Medlemssamråd 
Styrelsens förslag till plan med riktlinjer och beslutsregler har redovisats för 
medlemmarna vid 2019 års medlemssamråd. 
 
 
 
 
 

Kommuninvest ekonomisk förening 
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Förslag till beslut 
Styrelsen förslår att föreningsstämman beslutar 
 
att med godkännande lägga planen för Kommuninvests kapitaluppbyggnad till 
handlingarna, samt 
 
att till protokollet notera att föreningsstämman 2015 fastställt de riktlinjer och 
beslutsregler som anges i avsnitt 5 i planen. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
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Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad 

med riktlinjer och beslutsordning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föreningsstämman 2015-04-16 har fastställt riktlinjerna och beslutsordningen i avsnitt 5. Planen har senast fastställts 
av styrelsen 2019-03-06. Den reviderade planen redovisades för föreningsstämman 2019-04-11. 
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1. Sammanfattning 

Detta dokument innehåller styrelsens plan för kapitaluppbyggnaden samt vissa riktlinjer 
som fastställts av stämmorna åren 2015 till 2019.  

2. Syfte och bakgrund 

Efter finanskrisen har Kommuninvest medvetet valt att bygga upp organisationens 
kapitalbas, så att förmågan att klara finansiella störningar förbättras. Det har varit en 
naturlig utveckling för oss och övriga aktörer i sektorn efter finanskrisen. 
 
Sedan vår egen kapitaluppbyggnad inleddes, har Baselkommittén föreslagit en rad 
åtgärder och krav i syfte att rusta den finansiella sektorn i syfte att försöka undvika 
framtida kriser. Kommitténs förslag har i stora delar omvandlats till bindande lag-
stiftning genom EU-förordning och direktiv. De nya reglerna har trätt i kraft omedelbart 
eller införs efter olika långa övergångstider. 
 
Kommuninvest klarar redan nu de flesta av de nya minimikrav som ställs upp.  
 
Kravet på en viss minsta kapitalstorlek i förhållande till balansräkningens storlek 
(Leverage Ratio eller bruttosoliditetsgrad) innebär dock att kapitalets storlek har ökats 
väsentligt de senaste åren.  
 
Kommuninvest har under flera år bedrivit ett omfattande påverkansarbete såväl 
nationellt som i EU som har syftat till att få till stånd en reglering som är anpassad till 
vår roll och vårt uppdrag från den svenska kommunsektorn. 
 
Europeiska Parlamentet, Rådet och Kommissionen har nu, enligt de uppgifter vi har, 
kommit överens om vilka kapitalkrav som ska ställas på verksamheter som finansierar 
offentliga investeringar. När förslagen realiseras kommer det formella kravet på viss 
lägsta bruttosoliditet att vara anpassat till den verksamhet vi bedriver. Då kommer 
Kommuninvest själv kunna ta ansvar för att kapital och verksamhet matchar varandra 
och själva fatta beslut om hur stort kapital som behövs. 
 
Föreningens styrelse har fram till nu uttalat att Kommuninvest ska bygga upp ett kapital 
som motsvarar 1,5 procent senast 2018. Målet bygger alltså på antagandet att framtida 
regelverk är anpassat för organisationer med ett offentligt uppdrag med lågt risktagande.  
 
Eftersom den slutliga regelutformningen inte ännu är definitiv genom beslut i 
Europeiska Parlamentet, är det styrelsens uppfattning att målsättningen för kapitalets 
storlek tillsvidare ska ligga fast. En eventuell revidering av det självpåtagna 
kapitalmålet kan ske först efter att vi vet hur regleringen utformas. 
 
Kapitalplanen visar att den prognosticerade bruttosoliditetsgraden ligger över 1,5 procent 
fram till 2020 med nuvarande basantaganden.  Därtill överträffar Koncernen med god 
marginal också det förväntade legala bruttosoliditetskravet på 3 procent exklusive utlåning 
under samtliga år i prognosperioden. Vid utgången av 2018 var bruttosoliditeten 1,74 
procent då utlåningen inte räknats av och 11,2 procent om utlåningen räknats av. 
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Denna plan syftar till att visa hur föreningsstyrelsen vill verka för att den nödvändiga 
kapitaluppbyggnaden ska klaras samt om och när styrelsen i vissa fall ska inhämta 
stämmans godkännande för viss åtgärd i denna process. 
 
Föreningsstämmorna 2015 till 2018 beslutade om riktlinjer för styrelsens fortsatta 
arbete. Riktlinjerna kompletterar därigenom den yttre ram för kapitaluppbyggnaden som 
stadgarna utgör. 
 

3. Förutsättningar 

Planen för kapitaluppbyggnaden redovisas i avsnitt 4. Den bygger på följande viktigare 
förutsättningar. 
 
• Den bruttosoliditetsgrad1 som ska uppnås är 1,5 procent beräknad utifrån nuvarande 

regelverks definitioner. Hela Kommuninvestgruppen ska klara denna nivå från och 
med 2019-01-01. 

• Planen ska av säkerhetsskäl ange hur Kommuninvest kommer att agera om kravet på 
bruttosoliditet blir högre än 1,5 procent. 

• De antaganden om framtida tillgångsvärde som beräkningen av bruttosoliditet 
bygger på, utgår från kreditmarknadsbolagets nu gällande kapitalplan och interna 
kapitalutvärdering. 

• Om den faktiska utvecklingen av Kommuninvests utlåning eller andra delar som ska 
inräknas i institutets totala exponeringsmått förändras så att kapitalet i absoluta tal 
behöver vara större än vad som anges i avsnitt 4, ska den planerade kapitalupp-
byggnaden revideras i motsvarande grad. 

4. Planen 

4.1 Kapitalstorlek och tidpunkter 
Bruttosoliditetsgraden ska uppgå till lägst 1,5 procent vid 2019 års utgång. Med 
beaktande av värdena i nu gällande kapitalplan innebär det att det kapital som minst 
behövs vid utgången av 2019 är 7,1 mdkr. 
 
4.2 Kapitalsammansättning i föreningen respektive bolaget 
Kapitalet i föreningen kan bl.a. bestå av följande delar: 
 
- Medlemsinsatser vid inträde som medlem och därefter inbetalda insatsformer samt 
insatser som uppkommit genom överföring av vinstmedel till insatserna genom 
insatsemissioner. Denna del ska utgöra huvuddelen av kapitalet. 
- Tidigare överskott som balanserats. 
 
Huvuddelen av kapitalet ska bestå av inbetalda medlemsinsatser och tidigare överskott. 
 
Nuvarande stadgar rörande regelefterlevnadsklausul, möjlighet för medlemmarna att 
göra särskilda insatser och en eventuell återbetalning av förlagslånet med samtidig 
möjlighet för medlemmarna att sätta in motsvarande kapital i föreningen är tillräckliga 

                                                 
1 ”kapitalmått” dividerat med ”institutets totala exponeringsmått”. 
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försiktighetsåtgärder rörande kapitalstorleken intill dess Europeiska Unionen definitivt 
beslutat vad som ska gälla framöver.  
 
Kapitalet i kreditmarknadsbolaget kan bl.a. bestå av följande delar: 
 
- Aktiekapital som genom riktade nyemissioner till föreningen ökas med i första hand 
de medel som inflyter i föreningen som medlemsinsatser. Aktiekapitaldelen ska utgöra 
huvuddelen av kapitalet. 
- Tidigare överskott som balanserats. 
- Andra kapitalinstrument som får räknas som övrigt primärkapital. Tillhandahålls av 
den ekonomiska föreningen. 
 
4.3 Om antagandena om utlåning m.m. ändras 
Om den faktiska utvecklingen av Kommuninvests utlåning eller andra delar som ska 
inräknas i institutets totala exponeringsmått förändras så att kapitalet i absoluta tal 
behöver vara större än vad som anges i avsnitt 4.1, ska den planerade kapital-
uppbyggnaden revideras upp i motsvarande grad.  
 
Minskar det totala exponeringsmåttet under de kommande åren, ska den nu planerade 
nödvändiga kapitalstorleken ändå inte minskas. 
 
4.4 Om kapitalet inte ökar nog snabbt upp till 1,5 procent 
En stor andel av medlemmarna har under 2015 till 2018 utnyttjat stadgarnas möjlighet 
att fullgöra hela eller stora delar av den högsta insatsnivån för att få de fördelar som 
följer av detta. Det finns även en önskan om att få fortsatta möjligheter placera medel i 
särskilda insatser eller i andra kapitalformer.  
 
Skulle, mot förmodan, den förväntade kapitaluppbyggnaden dra ut på tiden så att 
gruppens lagstadgade skyldighet att hålla en viss kapitalnivå kan riskeras, planerar 
styrelsen att initiera den obligatoriska procedur för kapitalinbetalning, som anges i  
stadgarna (se nedan avsnitt 5.3). 
 
4.5 Om kravet på bruttosoliditet fastställs till en högre nivå än 1,5 procent 
Om miniminivån för bruttosoliditet fastställs till en högre nivå än 1,5 procent är följande 
kapitalkomponenter tillgängliga: 
 
- Medlemsinsatser vid inträde som medlem och därefter inbetalda insatsformer som 
kompletteras genom särskilt beslut att påkalla att medlemmar som ännu inte uppnått den 
högsta insatsnivån måste betala resterande insats omgående. 
- Ökad resultatnivå. 
- Andra kapitalinstrument från medlemmarna.  
- Kapitalinstrument från andra än medlemmarna (se nedan i avsnitt 5.3). 
 
Om ovanstående former för ökning av kapitalet inte förslår eller ska användas, återstår 
följande vägar för anpassning till det tillgängliga kapitalets storlek: 
 
- Ändring av stadgarna för att ytterligare höja den högsta insatsnivån och ett beslut om 
att påkalla medlemmarnas inbetalning upp till den nya nivån (se nedan i avsnitt 5.3). 
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- Reducering av verksamheten för att anpassa tillgångsvolymen till tillgängligt kapital 
(se nedan i avsnitt 5.3). 
- Avveckling av hela verksamheten under ordnade former (se nedan i avsnitt 5.3). 
 

5 Riktlinjer och beslutsregler2 

5.1 Föreningen och kreditmarknadsbolaget 
Det är föreningen som primärt ansvarar för att kapitalanskaffningen för uppbyggnaden 
av kapitalnivån i gruppen och kreditmarknadsbolaget kommer till stånd. De medel som 
ökar föreningens medlemskapital eller inflyter som kapitalinsatser, används för att 
förvärva nyemitterade aktier i kreditmarknadsbolaget. 
 
Förlagslån eller andra kapitalinstrument som upptas av föreningen och som får räknas 
som övrigt primärkapital, används helt för motsvarande förvärv av aktier i eller för 
vidareutlåning till kreditmarknadsbolaget. 
 
I övrigt regleras kreditmarknadsbolaget genom ägardirektiv som årligen fastställs. 
 
5.2 Uppdrag till styrelsen och rapportering till kommande stämmor 
Styrelsen har ansvaret för att kapitaluppbyggnaden genomförs. Den ska se till att 
Kommuninvestgruppen uppfyller den finansiella lagstiftningens minimikrav. 
 
Styrelsen rapporterar i årsredovisningen och i andra former om hur kapitalupp-
byggnaden faktiskt framskrider. 
 
Styrelsen upprättar och ajourhåller en plan för kapitaluppbyggnaden. Om styrelsen 
finner skäl att förändra den plan som beskrivs i avsnitt 4 ovan ska information lämnas 
vid kommande stämmor och i andra former direkt till medlemmarna då styrelsen finner 
det lämpligt.  
 
5.3 Beslut som ska fattas av stämman 
När det gäller kapitaluppbyggnaden ska föreningsstämman (ordinarie och eventuell 
extrastämma) 
 
• Fatta alla de beslut som ankommer på stämman enligt lagen om ekonomisk förening 

samt gällande stadgar. Det betyder exempelvis: 
o Fastställa nya stadgar och eventuella ändringar av dessa. 
o Besluta om kapitalinbetalning enligt stadgarnas avsnitt 5.7 ”insats för 

föreningens regelefterlevnad”. 
 
• På styrelsens förslag besluta om 

o Kapitalinsatser ska få utges till andra än medlemmarna och de företag som 
får låna av Kommuninvest, svenska kommuner eller regioner som ännu inte 
blivit medlemmar samt Sveriges Kommuner och Landsting. 

                                                 
2 Riktlinjer och beslutsregler i avsnitt 5 har fastställts av ordinarie föreningsstämmorna 2015 till 2018. 
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o Verksamheten långsiktigt ska reduceras eller avvecklas på grund av att 
föreningen eller gruppen inte kan (eller önskar) klara lagstadgade krav på 
kapital. 

 
Övriga beslut rörande kapitaluppbyggnaden fattas av föreningens styrelse eller av 
den/dem som styrelsen uppdragit till att fatta beslut i viss fråga. 
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Bemyndigande att genomföra nyemissioner 
Bakgrund 
Beslut om att bolagsstyrelsen ska bemyndigas att genomföra nyemissioner ska fattas av 
årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB. 
 
Vid årsstämman 2018-04-26 bemyndigades styrelsen för Kommuninvest i Sverige AB 
att för tiden fram till nästkommande årsstämma, genomföra nyemissioner som ligger 
inom den i bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige AB angivna övre gränsen för 
aktiekapital, 20 000 miljoner kronor, utan att behöva kalla till extra bolagsstämma. 
 
När detta skrivs uppgår det registrerade aktiekapitalet till 7 099 972 000 kronor. 
 
Föreningsstyrelsen har behandlat ärendet 2019-03-06.  
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att uppdra till föreningens ombud på årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB att där 
besluta enligt följande: 
 
- bemyndiga bolagsstyrelsen att under tiden intill nästa årsstämma genomföra en eller 
flera nyemissioner som ligger inom det i bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige 
AB angivna maximala aktiekapitalet, 
 
- vid emissionen ska den nuvarande aktieägaren Kommuninvest ekonomisk förening ha 
företrädesrätt till de nya aktierna samt 
 
- de närmare villkoren för emissionerna ska bestämmas av bolagsstyrelsen. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-04-01 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:204-106

§ 50
Ombudsinstruktion för årsstämma i Kommunassurans Syd 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt ombud för Burlövs kommun vid årsstämman för Kommunassurans Syd Försäkrings AB att 
tillstyrka ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör för år 2018, samt

att i övrigt tillstyrka styrelsens förslag till beslut, med undantag för punkten 18, där förslag om försäk-
ringsobligatorium avstyrkes och Burlövs kommun reserverar sig för sitt delägarskap vid händelse att stäm-
man fastställer ett obligatorium.

Ärendebeskrivning

Föreligger kallelse till årsstämma i Kommunassurans Syd 2019.

Vid årsstämman presenteras den utredning som begärdes av stämman 2017-06-15, ”Om delägarskap 
innebär att det är obligatoriskt att placera sitt försäkringsskydd i bolaget”.

Ett försäkringsobligatorium skulle innebära att det blir obligatoriskt för delägarkommunerna att placera 
sina försäkringar hos Kommunassurans Syd istället för att upphandla tjänsterna från andra leverantörer. 
Detta skulle för bolagets del medföra större förutsebarhet vad gäller premieintäkterna från år till år, och 
innebära en större ekonomisk stabilitet.

Bland nackdelarna kan nämnas en minskad valmöjlighet för delägarkommunerna, begränsning av konkur-
rensen på försäkringsmarknaden, och att den enda möjligheten att säga upp kommunförsäkringen blir att 
avsäga sig sitt delägarskap i bolaget.

Förvaltningens bedömning är att nackdelarna för kommunen överväger fördelarna för bolaget, och att ett 
eventuellt förslag om obligatorium därför bör avstyrkas.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-19
Dagordning
Utredning om försäkringsobligatorium

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-03-19

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:204-106

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Rickard Brinck 
Telefon: 040-625 63 50 
E-post: rickard.brinck@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Ombudsinstruktion för årsstämma i Kommunassurans 
Syd 2019

Sammanfattning
Föreligger kallelse till årsstämma i Kommunassurans Syd 2019.

Vid årsstämman presenteras den utredning som begärdes av stämman 2017-06-15, ”Om delä-
garskap innebär att det är obligatoriskt att placera sitt försäkringsskydd i bolaget”.

Ett försäkringsobligatorium skulle innebära att det blir obligatoriskt för delägarkommunerna att 
placera sina försäkringar hos Kommunassurans Syd istället för att upphandla tjänsterna från 
andra leverantörer. Detta skulle för bolagets del medföra större förutsebarhet vad gäller premi-
eintäkterna från år till år, och innebära en större ekonomisk stabilitet.

Bland nackdelarna kan nämnas en minskad valmöjlighet för delägarkommunerna, begränsning 
av konkurrensen på försäkringsmarknaden, och att den enda möjligheten att säga upp kom-
munförsäkringen blir att avsäga sig sitt delägarskap i bolaget.

Förvaltningens bedömning är att nackdelarna för kommunen överväger fördelarna för bolaget, 
och att ett eventuellt förslag om obligatorium därför bör avstyrkas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt ombud för Burlövs kommun vid årsstämman för Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB att tillstyrka ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör för år 2018, 
samt

att i övrigt tillstyrka styrelsens förslag till beslut, med undantag för punkten 18, där förslag om 
försäkringsobligatorium avstyrkes och Burlövs kommun reserverar sig för sitt delägarskap vid 
händelse att stämman fastställer ett obligatorium.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Ärendebilagor

Tjänsteskrivelse 2019-03-19
Dagordning
Utredning om försäkringsobligatorium
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 Postadress Telefon Telefax  Org nr 
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB Göran Olsgatan 1 040-611 24 50/51/53 040-611 24 59 516406-0294 
Säte i Lund 211 22 Malmö  Firman har F-skattesedel www.ksfab.se 
   
 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB

   

 

 
 

DAGORDNING 
 
 
Årsstämma för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 

 
Tid: torsdagen den 9 maj 2019 kl 10.00-12.30 
 
Plats/lokal: Malmö Börshus, Malmö, Gamla Börssalen 
 
Förslag till dagordning: 
 
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman 
 
2. Dagordningens fastställande 
 
3. Val av två justeringsmän 
 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 
6.  Fastställande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 
 granskningsrapport 
  
7. Beslut om 
 a. fastställelse av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning 
 b. disposition av bolagets vinst eller förlust 
 c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 
8.  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter 
  
9. Beslut om antalet styrelseledamöter 
 
10. Val av ordförande och vice ordförande till styrelsen 

 
11. Val av försäkringssakkunnig  
 
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen 
 
13. Val av suppleanter till styrelsen 
 
14. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen 
 
15. Val av revisorer och revisorssuppleant 
 
16. Val av lekmannarevisorer och suppleanter               
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17. Val av valberedningen 
 
18. Svar på av årsstämman 2017-06-15, §17 begärd utredning ” Om delägarskap innebär 
att det är obligatoriskt att placera sitt försäkringsskydd i bolaget”. (bilaga) 
 
19. Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare samt beslut om nyemission 
 
20. Beslut om ny aktiefördelning i samband med nya delägare 
 
21. Presentation av ny VD, Anders Ramäng 
 
21. Avslutning 
 
 
 
Efter ordinarie årsstämma följer  
 
Föredrag ”Hur skyddar vi våra skolor/förskolor” 
Vi belyser problemen med förslag till skadeförebyggande insatser både ur ett 
riskhanterings- och ett sociologiskt perspektiv 

 Tobias Ekberg, P&B, brandingenjör med inriktning på riskhantering 
 
 Braem Sager, Räddningstjänsten Syd, socionom med samordningsansvar för barn 

och unga 
 
Förslag under punkterna 1,3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, och 16 från valberedningen 
utsändes senare.  
 
Förslag under punkt 6 
Årsredovisningen bifogas kallelsen. Den innehåller även revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport. 
 
Förslag under punkt 17 
Enligt ägardirektiv skall störste delägaren (Malmö Stad) lämna förslag om ledamöter och 
ersättare i valberedningen. Förslag utsändes senare eller presenteras på stämman. 
 
Förslag under punkt 18 
Kommer senare 
 

 Förslag under punkt 19 
 Kommer senare 
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Utredning om eventuell obligatorisk placering av Kommunförsäkring för delägare i KSFAB

Bakgrund:

Bolaget startade sin verksamhet 2005 och initiativet till det kom från ett antal Skåne- kommuner. 
Med tanke på konkurrensläget på marknaden just då, så fick bolaget ganska snabbt ett 30- tal 
försäkringskontrakt som sedan fram till ca 2010 växte till en premieinkomst om ca 55 mkr. Men vid 
årsskiftet 2010/2011 hade en ny aktör kommit in på marknaden och ”köpte” marknadsandelar 
genom att offerera oerhört låga premier, varför bolaget tappade försäkringsaffär ned till en 
premieinkomst om ca 18 mkr och med en maximal återförsäkringskostnad. 2010 kom dock den s k 
Teckal- domen vilket gjorde det möjligt för bolaget att låta delägarna frivilligt placera sin 
kommunförsäkring hos bolaget utan föregående upphandling, vilket gjorde att bolaget sakta kunde 
öka både antal försäkringskontrakt och premieinkomst till dagens nivåer.

Såsom bolaget opererar idag så är vi en blandning av rent captive och öppet försäkringbolag, d v s vi 
vänder oss endast till en definierad krets av delägande kommuner med vår försäkringsaffär, men vi 
lämnar också offert i konkurrens till de delägare som väljer att inte placera sin kommunförsäkring 
direkt hos bolaget. Detta gör försäkringsaffären volatil; vi vet inte från ett år till ett annat hur stor 
premieintäkt vi kommer att ha samtidigt som vi har en svans av skador att hantera för de kommuner 
som t ex lämnar direktplacering för att istället handla upp densamma i konkurrens via LOU. I och med 
att bolagets verksamhet är relativt litet men med stor exponering och en inte alltför betydande 
premieinkomst, så är vår ekonomi ständigt utsatt för ansträngningar. Det är t ex allmänt känt att ju 
större volym ett bolag har, ju lägre kostnader per capita utgår, och detta gäller såväl 
återförsäkringskostnader som driftskostnader.

Vi inser att ett önskemål om obligatorisk placering av kommunförsäkring är laddat, men vi menar att 
bolaget skulle stå på mycket säkrare grund om så var fallet, och vi anser att det skulle ge bolaget 
långsiktiga möjligheter att vara en konkurrenskraftig försäkringsgivare.  Vi tror också att en 
obligatorisk placering av kommunförsäkring skulle innebära en stabilitet för kommunen. När bolaget 
bildades 2005 var det också de ursprungliga ägarnas intention att bolaget skulle sättas upp med det i 
åtanke. Detta hindrades dock på den tiden av reglerna i LOU, vilket kom att förändras genom den s k 
Teckal- domen 2010. Det är numera fullt tillåtet för en delägare att placera sin försäkring direkt utan 
föregående upphandling hos bolaget.

Under 2016 hade vi i och för sig ett år med gynnsam utveckling av bolagets försäkringsaffärer, även 
om någon delägare lämnat bolagets direktplacering. Ytterligare fyra nya delägare valde att 
direktplacera sin kommunförsäkring hos bolaget. Vi hade per 1 januari 2017 totalt 49 försäkrings-
kontrakt varav 40 av dessa är direktplacerade försäkringar, och detta har resulterat i en premievolym 
strax under 60 mkr. Problemet för oss när en delägare väljer att lämna sin direktplacering och istället 
handla upp försäkring via LOU, är att tillståndet på den öppna marknaden för närvarande inte är helt 
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tillfredställande och då tänker vi inte i första hand på våra konkurrenter, utan på klimatet hos 
somliga försäkringsförmedlare. Vi ser upphandlingar där den förmedlande mäklaren har ett 
samarbete med ett konkurrerande bolag, och i de sammanhangen har vi inte en chans att bärga en 
upphandling. Detta leder inte bara till tappad premieinkomst, det leder också till ökade kostnader 
och i förlängningen en risk för lägre service till de kommuner som är kvar i direktplacering. I värsta 
fall kan det också leda till högre premier för den upphandlande ägarkommunen, i alla fall i jämförelse 
med direktplacering. 

Bolagets överlevnad under både goda och sämre år är starkt beroende av tillräckliga affärsvolymer. 
Det finns en kritisk premievolym om ca 30 mkr som inte bör understigas, då blir förhållandet 
inkomna premier/kostnad för återförsäkring alldeles för skev i negativ bemärkelse.

Fördelar med obligatorisk placering av kommunförsäkring

Med tanke på att konkurrensen på marknaden idag är minimal, är fördelarna samma som tidigare; vi 
får fler kunder att fördela de fasta kostnaderna på, en bredare kundbas ger oss bättre möjligheter att 
absorbera stora skador, men också större kapacitet att köpa solid återförsäkring. Ett känt problem 
för ett försäkringsföretag är att stor premievolym ger bra återförsäkringspremier, mindre volym ger 
tvärtom högre återförsäkringskostnader. Även osäkerhet rörande affärens storlek inför varje 
återförsäkringsförnyelse är ett orosmoment. Om våra återförsäkrare vet att storleken på affären är 
intakt år efter år så underlättar det förhandlingar om priset på återförsäkring enormt. 

En direktplacering av kommunförsäkring för att delägarna slipper komplicerade och dyrbara 
upphandlingar och får en premie som håller i många år. Vår filosofi är fortfarande att icke förbrukad 
premie ska gå tillbaka till försäkringstagarna vid gott skaderesultat och detta till så stor del som 
möjligt. Det är fullt möjligt att bygga in ett solitt skadeutfallssystem där föregående års skaderesultat 
studeras och skadefria kommuner belönas med lägre premie och skadedrabbade kommuner kan 
komma att få en högre premie. Dagens system med premieåterbäring kan alltså kompletteras så att i 
samma månad som återbäring för skadefria kommuner går ut, kan även en tilläggsfaktura för 
skadedrabbade kommuner gå ut. Detta är dock en fråga som bolagsstämman måste avgöra. Fördelen 
med det är att kollektivet vid varje bolagsstämma/ ägarsamråd självt bestämma storleken på 
reducering resp höjning. Den input Ksfab kan medverka till är hur priset på återförsäkring påverkas av 
årets skadeutfall.

Skulle vi inför varje nytt försäkringsår veta vår premieinkomst, så kan vi anpassa vår service till 
delägarna på ett helt annat sätt. Vi vet då exakt hur servicen ska bekostas i motsvarighet till idag där 
denna kostnad hela tiden måste ställas mot en förväntad premieinkomst som varierar från år till år. 

Det finns ett antal olika varianter av captives på marknaden idag; dels en stor del industricaptives, d v 
s de stora industribolagens egna försäkringsbolag (ca ett hundratal), dels ett mindre antal 
kommuncaptives. Av dessa är Ksfab det enda som har en blandning av direktplacerad och 
upphandlad affär. För alla industricaptives är det en självklarhet att försäkringsskyddet är 
obligatoriskt, och för övriga kommuncaptives som opererar gäller samma sak. Man menar att om 
kommunen är delägare i ett captive så är man också försäkringstagare.

Utredningen tror att ett obligatorium i kombination med given premiemassa, stadig 
återförsäkringskostnad, effektiv organisation och stark självkostnadsprissättning torde borga för en 

319



kostnadseffektivitet för delägarna. I stället för att finansiera rekrytering av nya kunder skulle ett givet 
försäkringsbestånd kunna innebära ett fördjupat samarbete mellan bolaget och delägarna samt 
kanske till och med ett utökat försäkringsutbud (t ex olycksfalls- och tjänstereseförsäkring).

Skulle t ex samtliga 69 delägare acceptera en direktplacering via ett obligatorium eller genom 
konsensus via årsstämman, så skulle bolagets premienivå hamna åtminstone 15-20% högre än idag, 
vilket skulle ge bolaget helt andra förutsättningar att arbeta med skadeförebyggande program t ex.

Nackdelar med obligatorisk försäkring

Vi är helt införstådda med att det kan finnas delägare som anser att obligatorisk kommunförsäkring 
inte är förenligt med rådande policy i den egna kommunen. Vi kommer förmodligen se att vissa 
delägare lämnar Ksfab av den anledningen. Det kan t o m invändas mot tekniken och sägas att 
direktplacering strider mot konkurrensen på marknaden. Detta är dock inte alldeles sant; bolaget 
köper upp sin återförsäkring på öppna marknaden och dessa årliga upphandlingar påverkar priset på 
bolagets uttag i premier. En annan invändning är hur kollektivet ska kunna veta att det är den mest 
konkurrensfördelaktiga premien och villkoren som bolaget arbetar med.

Många kanske också menar att det inte skulle finnas någon återvändo om kommunen väl är inne i ett 
obligatorium. Det är klart att det finns en exit möjlighet, men det innebär ju att kommunen i så fall 
lämnar ägarskapet i bolaget. 

Det finns också vissa invändningar mot hur kontakten med marknaden kommer att skötas vid ett 
obligatorium; försäkringsskyddet sker i en sluten krets. Men det finns många sätt att fortsatt sköta 
kontakterna med marknaden, bl a via seriösa förmedlare som kan fungera som mot- och samtalspart 
inför varje årsförnyelse t ex, samt via Ksfab´s egna nätverk och via de redan etablerade kontakterna 
via de övriga kommun captives som finns på marknaden idag. Det finns t o m en möjlighet att låta t 
ex två eller tre delägare medvetet stå utanför direktplaceringen och handla upp försäkring vart tredje 
år enligt LOU och verka som ”indikationsballonger”, d v s åtminstone vart tredje år ge oss access till 
var marknaden står vid en given tidpunkt. Det borde inte vara något problem då minst det antalet 
kommuner kommer att invända mot ett obligatorium. På det sättet skulle vi kunna testa att våra 
premier för de direktplacerade är rätt i förhållande till marknaden.

Hur skulle ett införande av obligatorisk försäkring gå till – förutsättningar

Förutsättning skulle vara den att om en kommun är delägare i Ksfab så placeras också delägarens 
kommunförsäkring i bolaget. För de delägare som idag är direktplacerade innebär detta ingen 
förändring i sak; deras försäkringsskydd fortsätter som tidigare, med ändring att försäkringen är ett 
obligatorium.

För kommuner som väljer att vara kvar som delägare i Ksfab men som idag inte har sin 
kommunförsäkring placerad i KSFAB måste förbereda en överflyttning, d v s att avtalet hos 
nuvarande försäkringsgivare sägs upp enligt de villkor som gäller, oftast 6 månader före 
huvudförfallodagen när den 3-åriga avtalsperioden löper ut. Eventuella förlängningsår ska då ej 
nyttjas. Om en delägare befinner sig på första förlängningsåret förbereds överflyttning till KSFAB vid 
nästkommande förfallodag. Återstående förlängningsår ska då ej nyttjas.

320



KSFAB erbjuder samma försäkringsomfattning och villkor som resp. kommun har hos nuvarande 
försäkringsgivare. Ev. skador kommer i första hand att regleras enligt KSFABs försäkringsvillkor men 
under en övergångsperiod på tre år används även de försäkringsvillkor som följde försäkringen vid 
ingåendet i KSFAB att användas. Den tillämpningen är inte helt ovanlig i branschen och ger en 
trygghet för kommunen. Vid tidigare direktplaceringar har vi tillämpat samma övergångsregler och 
det har fungerat bra.

Inom en 2–3-års period skulle då Ksfab förfoga över ca 60-70 försäkringskontrakt och med en 
premieinkomst om ca 70 mkr.

Ett beslut om obligatorium kan givetvis endast tas av bolagsstämman och då denna normalt hålls i 
maj, kommer inte ett obligatorium att kunna införas förrän 1 januari året efter. Om bolagsstämman 
beslutar om ett införande av ett obligatorium, ska även beslut tas att ingen av delägarna deltar i 
någon LOU upphandling av kommunförsäkring fr o m datum för beslutet.

Delägarnas övriga försäkringar som t ex Motor, Olycksfall och Tjänsteresa och som är upphandlade 
via LOU, kommer att tills vidare ligga kvar på den öppna marknaden och kan skötas av en 
försäkringsförmedlare, precis som det är idag. Det är dock fullt möjligt att vi så småningom, om ett 
obligatorium införs, kommer att kunna tillhandahålla även dessa försäkringar, som sagts ovan.

Alternativ

Ett tänkbart alternativ till ett obligatorium är givetvis att bolagsstämman i consensus beslutar att 
samtliga delägare ska ha som mål att direktplacera sin kommunförsäkring i bolaget, och att man 
accepterar att ta emot en direktplaceringsoffert och efter att ha mottagit en sådan offert, väljer det 
alternativet eller LOU- alternativet. Ett annat alternativ, skulle tanken på ett obligatorium inte få 
stämmans gehör, är att ytterligare kapitalisera bolag så att det finns medel för att möta de 
utmaningar det innebär att inte ha ett fast förankrat försäkringsbestånd. 

Det får ju trots allt framstå som helt klart att det är att fördra att kommunerna placerar sina 
kommunförsäkringar direkt hos det egenägda bolaget av egen fri vilja och i tron att det är det bästa 
alternativet. 

Lagstiftning och bolagsdokument

Bolaget lyder under Finansinspektionens tillsyn och även under Försäkringsrörelselagen, 
Kommunallagen samt givetvis andra lagar i anslutning till försäkringsavtal.

 Bolaget skrev 2012 om sina tre viktigaste bolagsdokument – Bolagsordning, Aktieägaravtal och 
Ägardirektiv i syfte att anpassa dokumenten till den tidigare nämnda Teckal- domen.

Bolagen har nu hösten 2017 ännu en gång anpassad dessa tre dokument till rådande lagstiftning och 
omständigheter.

321



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-04-01 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:191-106

§ 51
Ombudsinstruktion för bolagsstämma i ABMA 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt ombud för Burlövs kommun vid bolagsstämman för ABMA att tillstyrka ansvarsfrihet åt sty-
relseledamöterna och verkställande direktören för år 2018 samt att i övrigt tillstyrka styrelsens förslag till 
beslut.

Ärendebeskrivning

Föreligger kallelse till bolagsstämma i AB Malmöregionens avlopp, ABMA, den 9 april 2019.

Resultaträkningen för 2018 visar likt föregående år ett resultat om +/-0 kr. Styrelseledamöternas arvoden 
föreslås höjas något, med en större ökning för VD till följd av den ökade arbetsbelastning som stambane-
utbyggnaden medför. Kommunledningsförvaltningen vill rikta kommunstyrelsens uppmärksamhet på att 
beräkningsgrunderna för förslag till nya, högre, arvoden, inte är tydligt beskrivna och att höjningen i nå-
got fall är högre än genomsnittet.

Sedan Lomma vid årsskiftet inträtt i VA SYD har frågan om bolagets framtid aktualiserats då nu två av tre 
ägarkommuner överlåtit sin VA-verksamhet på förbundet och det finns skäl att överlåta även ABMA:s 
tillgångar. Sedan tidigare finns beslut i Burlövs kommun om att överlåta aktierna i ABMA till VA SYD, något 
som dock inte verkställts.

Styrelsen föreslår mot bakgrund av detta stämman fatta ett inriktningsbeslut att uppdra åt styrelsen att ta 
fram ett konkret förslag för att avveckla ABMA i samarbete med VA SYD och Staffanstorps kommun.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-27
Kallelse med bilagor

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-03-27

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:191-106

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Rickard Brinck 
Telefon: 040-625 63 50 
E-post: rickard.brinck@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Ombudsinstruktion för bolagsstämma i ABMA 2019

Sammanfattning
Föreligger kallelse till bolagsstämma i AB Malmöregionens avlopp, ABMA, den 9 april 2019.

Resultaträkningen för 2018 visar likt föregående år ett resultat om +/-0 kr. Styrelseledamöter-
nas arvoden föreslås höjas något, med en större ökning för VD till följd av den ökade arbetsbe-
lastning som stambaneutbyggnaden medför. Kommunledningsförvaltningen vill rikta Kommun-
styrelsens uppmärksamhet på att beräkningsgrunderna för förslag till nya, högre, arvoden, inte 
är tydligt beskrivna och att höjningen i något fall är högre än genomsnittet.

Sedan Lomma vid årsskiftet inträtt i VA SYD har frågan om bolagets framtid aktualiserats då nu 
två av tre ägarkommuner överlåtit sin VA-verksamhet på förbundet och det finns skäl att överlå-
ta även ABMA:s tillgångar. Sedan tidigare finns beslut i Burlövs kommun om att överlåta aktier-
na i ABMA till VA SYD, något som dock inte verkställts.

Styrelsen föreslår mot bakgrund av detta stämman fatta ett inriktningsbeslut att uppdra åt sty-
relsen att ta fram ett konkret förslag för att avveckla ABMA i samarbete med VA SYD och 
Staffanstorps kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt ombud för Burlövs kommun vid bolagsstämman för ABMA att tillstyrka ansvarsfri-
het åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för år 2018 samt att i övrigt tillstyrka 
styrelsens förslag till beslut.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Handläggare

Vid handläggning av ärendet har ekonomichef Boris Blumenfeld medverkat.
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Ärendebilagor

Kallelse med bilagor
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AB MALMÖREGIONENS AVLOPP, ABMA
  
        
KALLELSE

Aktieägarna i AKTIEBOLAGET MALMÖREGIONENS AVLOPP, ABMA, Box 53 
232 21 Arlöv, Burlövs Kommun, kallas till årsstämma.

Tisdagen 2019-04-09 klockan 17.00

Plats:  Medborgarhuset, Lilla Sessionssalen, 2:a vån. Kärleksgatan 6 Arlöv

Därvid skall följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande

2       Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och Skärfläckan AB 45 aktier
godkännande av Lomma Kommun 40 aktier
röstlängd Staffanstorps Kommun 15 aktier

4. Val av en eller två justeringsmän

5       Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad

6. Godkänna förslag till dagordning

7. Föredragning av förvaltnings- Årsredovisning, revisionsberättelse
berättelsen, resultaträkningen,           och granskningsrapport bifogas.
balansräkningen och revisions-          Bilaga 1
berättelsen

8a     Fastställelse av resultat- och 
balansräkningen

8b    Dispositioner beträffande bolagets 
        vinst eller förlust enligt den fastställda 
        resultat- och balansräkningen

8c Fråga om ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna och
verkställande direktören
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9.      Fastställande av arvoden åt 
         styrelse, revisor samt VD 
         för 2019 Bilaga 2

10. Val av styrelseledamöter, styrelse-
suppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter

Beslut av delägarkommunerna att utse följande ledamöter och ersättare till 
styrelse och lekmannarevisorer:

Styrelseledamöter Styrelsesuppleanter
Lars-Erik Wollmér Hans-Åke Mårtensson                
Nils Holmkvist         Göran Kihlstrand   
Anders Brännström   Thord Persson 
Bert Larsson         Emma Köster 
Rune Netterlid Åke Björkman    

         Staffan Linde Pierre Sjöström 

Lekmannarevisorer Lekmannarevisorssuppleanter
Gunnar Rune            Tommy Andersson 
Ronny Ehnberg Tor-Björn Langåsen 
Gert-Inge Hanshammar Stefan Knutsson

Revisor Ansvarig revisor        Revisorsuppleant

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Anders Thulin Boel Hellberg

11 Hemställan till bolagsstämman om Bilaga 3
Inriktningsbeslut att avveckla ABMA

12 Övriga ärenden

 

Efter årsstämma och styrelsemöte inbjuds till middag på Restaurang Lillgården, 
Lundavägen 77, Åkarp

Svar om deltagande i årsstämman och middagen skall lämnas till Bengt 
Andersson, telefon 0727-20 49 05, eller via e-post  
bengt.andersson@minepost.nu  senast den 29 mars.2019

Arlöv 2019-03-25

Bengt Andersson
Verkställande direktör
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AB MALMÖREGIONENS AVLOPP, ABMA

Till

Ledamöter i AB Malmöregionens Avlopp, ABMA

KALLELSE

Till styrelsesammanträde efter årsstämmans slut 2019-04-09

Ärenden:

1. Val av justerare
2. Val av ordförande för styrelsen
3. Val av vice ordförande för styrelsen
4. Fastställande av arbetsordning för styrelsen med instruktion för den 

verkställande direktören
5. Beslut om firmatecknare
6. Sammanträdesplan för ordinarie styrelsesammanträden
7. Övrigt

Efter styrelsesammanträdet inbjuds till middag på Restaurang Lillgården, 
Lundavägen 77 Åkarp.

Svar om deltagande i sammanträdet och middagen skall lämnas till Eva 
Andersson, telefon 040-625 63 31, eller via e-post 
bengt.andersson@minepost.nu  senast den 29 mars.

Arlöv 2019-03-25

Bengt Andersson
Verkställande direktör
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AB MALMÖREGIONENS AVLOPP, ABMA
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2019-04-09 EXP. TILL FÖLJANDE

Skärfläckan AB - rek med mottagningskvitto
Lomma Kommun - rek med mottagningskvitto
Staffanstorps kommun - rek med mottagningskvitto

Skärfläckan AB, Burlövs kommun
Lars Johnsson, Burlövs Kommun, Box 53, 232 21 Arlöv
Lomma kommun
Bo Nilsson, Råkvägen 2, 237 36 Bjärred
Staffanstorps kommun
Christian Sonesson, Staffanstorps Kommun, Rådhuset, Torget 1, 245 80 Staffanstorp

Styrelseledamöter
Lars-Erik Wollmér, Vallmovägen 12, 232 54 Åkarp
Nils Holmqvist, Lundavägen 59 232 52 Åkarp
Anders Brännström, Göingevägen 9, 232 54 Åkarp
Bert Larsson, Kajgatan 36, 234 39 Lomma
Rune Netterlid, Trollsjövägen 8, 237 33 Bjärred
Staffan Linde, Verkmästarevägen 8, 245 35 Staffanstorp

Styrelsesuppleanter
Hans-Åke Mårtensson, Albovägen 4, 232 54 Åkarp
Göran Kihlstrand, Borggatan 18, 232 13 Arlöv 
Thord Persson, Alnarpsvägen 3, 232 53 Åkarp 
Emma Köster, Furugatan 13, 234 41 Lomma
Åke Björkman, Fullriggaregatan 20, 234 42 Lomma
Pierre Sjöström, Lärkvägen 110, 245 62 Hjärup

Revisorer 
Gunnar Rune, Källvägen 9, 232 51 Åkarp
Ronny Ehnberg, Hamnallén 12, 234 40 Lomma 
Gert-Inge Hanshammar, Lutavägen 1, 245 42 Staffanstorp

Revisorssuppleanter
Tommy Andersson, Elisetorpsvägen 17A,1803, 232 33 Arlöv
Tor-Björn Langåsen, Flädie Norrevångsväg 5, 237 91 Bjärred
Stefan Knutsson, Klågerupsvägen 15, 245 45 Staffantorp

Auktoriserad revisor
Anders Thulin, Öhrlings PwC AB, Box 2138, 220 02 Lund

VD
Bengt Andersson, Nicoloviusgatan 10C, lgh 1403, 217 57 Malmö

Avgående styrelseledamöter
Alf Mickelsen, Kajgatan 4B, 234 40 Lomma
Pierre Lindberg, Klarinettgränd 3, 245 42 Staffanstorp

Avgående styrelsesuppleanter
Rolf Bengtsson, Bynkevägen 5, 232 54 Åkarp
Fredrik Jörgensen, Turelundsvägen 22, 232 91 Arlöv
Lennart Månsson, Tullhustorget 10 234 39 Lomma
Mats Falk, Linnéavägen 22, 234 31 Lomma
Werner Unger, Fagottgränd 1, 245 42 Staffanstorp

Avgående revisor
Jan Holm, Jakob Pers väg 3, 232 31 Arlöv
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Avgående revisorssuppleanter
Kurt Nilsson, Elisetorpsvägen 15C, 232 33 Arlöv
Erica Michalek, Norra Västkustvägen 22, 237 37 Bjärred

Övriga för underrättelse 
Lars-Åke Ståhl, Burlövs Kommun, Box 53, 232 21 Arlöv
Tommy Samuelsson, Lomma Kommun, Kommunhuset, 234 81 Lomma
Eva Elfborg, Lomma kommun, Kommunhuset, 234 81 Lomma
Peter Norlander, Staffanstorps Kommun, Rådhuset, Torget 1, 245 80 Staffanstorp
Cecilia Jansson, Staffanstorps Kommun, Rådhuset, Torget 1, 245 80 Staffanstorp

329



330



331



332



333



334



335



336



337



338



339



340



341



342



343



344



345



Bilaga 2

STYRELSE-, VD- OCH REVISIONSARVODEN INOM ABMA för år 2019

Arvodena följer den  tidigare framtagna modellen för styrelsens arvoden

2018 2018 2019 2019

Fast Rörlig Fast Rörlig 
Styrelsens ordförande 10 750 kr/ år 980 kr/möte 11 100 kr/ år 1 010 kr/möte
Styrelsens vice ordförande 5 400 kr/ år 980 kr/möte 5 600 kr/ år 1 010 kr/möte
Övriga styrelseledamöter 4 300 kr/ år 980 kr/möte 4 450 kr/ år 1 010 kr/möte
Närvarande 
styrelsesuppleanter 0 kr/ år 980 kr/möte 0 kr/ år 1 010 kr/möte
Arvode till verkställande 
direktören 136 000 kr/ år 0 kr/möte 140 500 kr/ å  1) 0 kr/möte
Lekmannarevisorerna 4 300 kr/ år 0 kr/möte 4 450 kr/ år 0 kr/möte
Närvarande 
lekmannarevisors-
suppleanter 0 kr/ år 980 kr/möte 0 kr/ år 1 010 kr/möte

1) Inkl. tillägg 85000 kr / år med anledning av den ökade arbetsbelastning
   som arbeten orsakade av järnvägsombyggnaden i Åkarp samt  
   om- och nybyggnation av ledningsnätet medför.

Lars-Erik Wollmér
Styrelseordförande

Årsstämma 2019-04-09
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AB Malmöregionens Avlopp, ABMA Bilaga 3 
Styrelsen Bolagsstämma ABMA 2019-04-09

Hemställan till Bolagsstämman 2019-04-09

Ärendet
ABMA bildades 1960 och har varit en viktig och nödvändig plattform för VA-samarbetet över 
kommungränserna mellan Burlöv, Lomma och Staffanstorp. ABMA:s anläggningar är integre-
rade i VA-systemen i kommunerna och är nödvändiga för helheten. Sedan både Burlöv och se-
nast Lomma överlåtit sina VA-verksamheter till VA SYD har frågan om ABMA:s framtid bli-
vit mera aktuell eftersom 85 % av ABMA:s omsättning numera kommer från VA-kollektiv som 
ingår i VA SYD:s huvudmannaskap. ABMA:s uppgift och roll är inte lika tydlig längre och en 
förändring av bolaget känns rimlig. 
Ett inledande uppdrag har getts till Mattias Haraldsson vid Ekonomihögskolan vid Lunds Uni-
versitet, som syftar till att översiktligt identifiera vilka alternativ som finns för att hantera AB-
MA, dess för- och nackdelar, vad som är väsentligt att beakta mot bakgrund av Lagen om All-
männa Vattentjänster och hur en värdering av tillgångarna kan och får ske. Av ett första utkast 
kunde fastslås att ABMA:s anläggningar skall betraktas som en allmän VA-anläggning och att 
verksamheten därmed regleras av vattentjänstlagen, vilket påverkar möjligheterna hur ABMA 
kan förändras. 
Aktierna i ABMA ägs av ägarkommunerna och de kan säljas till kommunala bolag eller kom-
munalförbund så länge kommunen har ett bestämmande inflytande. Ett överlåtande till en pri-
vat aktör är däremot inte möjligt. Burlöv och Lomma kan överlåta sina aktier till VA SYD till 
nominellt värde men vid en försäljning måsta alla ägarna i ABMA vara överens mot bakgrund 
av gällande bolagsordning. En försäljning av aktierna innebär inte att anläggningstillgångarna 
följer med och så länge ABMA är kvar som en juridisk person kvarstår ägandet och ansvaret 
för VA-anläggningarna i bolaget.
Vid en avveckling av ABMA gäller enligt lagen att VA-tillgångarna skall återföras till respek-
tive VA-kollektiv och ägas av huvudmannen/kommunen. En överlåtelse skall ske till bokfört 
värde och vid en överlåtelse skall tillgångar och skulder, som kan hänföras till respektive kol-
lektiv, hållas isär. En kommun/huvudman kan inte äga en VA-anläggning i en annan kommun. 
Efter en återföring av anläggningstillgångarna och reglering av skulderna kan bolaget ansöka 
om frivillig likvidation och sedan avvecklas.
En komplikation är att en av de tre ägarkommunerna står utanför VA SYD och detta kräver yt-
terligare diskussioner och överenskommelser för att skapa enighet och för att alla skall kunna 
känna en säkerhet för kommande drift, kapacitet och kostnadsutveckling. Innan återföringen av 
anläggningstillgångarna måste det finnas en överenskommelse om Staffanstorps utnyttjande av 
de gemensamma anläggningarna.
En avveckling av ABMA är en process som kan erfordra en del tid. Frågan fanns på agendan 
vid styrelsens sammanträde 2019-03-05 och styrelsens ledamöter var eniga om att ABMA på 
sikt bör avvecklas. Beslut om avveckling måste fattas av bolagsstämman och för detta erfordras 
att ett detaljerat förslag tas fram och föreläggs stämman. För att tjäna tid var styrelsen enig om 
att föreslå bolagsstämman 2019-04-09 att fatta ett inriktningsbeslut om en avveckling av AB-
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AB Malmöregionens Avlopp, ABMA Bilaga 3 
Styrelsen Bolagsstämma ABMA 2019-04-09

MA baserat på ovan redovisade beskrivning av problematiken samt att ge styrelsen i uppdrag 
att i samverkan med VA SYD och Staffanstorps kommun arbeta vidare med frågan för att ta 
fram ett detaljerat förslag till en senare bolagsstämma, ordinarie eller extra.

Hemställan
Mot bakgrund av ovan hemställer styrelsen för ABMA att bolagsstämman beslutar
att som ett inriktningsbeslut ge styrelsen för ABMA i uppdrag att ta fram ett detaljerat för-

slag att avveckla ABMA i samverkan med Staffanstorps kommun och VA SYD samt
att framlägga förslaget till en kommande bolagsstämma, ordinarie eller extra.

På uppdrag av styrelsen för ABMA

Lars-Erik Wollmér Bengt Andersson
Ordförande Verkställande direktör
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-04-01 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:456-104

§ 52
Motion Mats Lithner (L) - Arbeta för en vårdcentral i Åkarp

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att, med bifall till motionen, uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att det inrättas en privat vårdcen-
tral i Åkarp genom att tillskriva hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne i ärendet.

Ärendebeskrivning

Mats Lithner (L) har väckt motion med yrkande om att Burlövs kommun ska verka för att det inrättas en 
privat vårdcentral i Åkarp. Motionären anför att kommunen bör skriva till hälso- och sjukvårdsnämnden i 
Region Skåne och framföra att kommunen önskar en etablering av en privat vårdcentral i Åkarp.

Från kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen föreligger en rapport/utredning i ärendet. 
Med hänvisning härtill tillstyrker kommunledningsförvaltningen motionen.

Yrkanden
Mats Lithner (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20
Kommunledningsförvaltningens/socialförvaltningens rapport 2019-03-20
Mats Lithners motion 2018-06-11

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-03-20

1/2

DIARIENUMMER

KS/2018:456-104

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin 
Telefon: 040-625 63 87 
E-post: charlotta.wemme@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Motion av Mats Lithner (L) – Arbeta för en vårdcentral i 
Åkarp

Sammanfattning
Mats Lithner (L) har väckt motion med yrkande om att Burlövs kommun ska verka för att det 
inrättas en privat vårdcentral i Åkarp. Motionären anför att kommunen bör skriva till hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Region Skåne och framföra att kommunen önskar en etablering av en privat 
vårdcentral i Åkarp.

Från kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen föreligger en rapport/utredning i 
ärendet. Med hänvisning härtill tillstyrker kommunledningsförvaltningen motionen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att, med bifall till motionen, uppdra åt kommunstyrelsen verka för att det inrättas en privat 
vårdcentral i Åkarp genom att tillskriva hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne i ärendet.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Handläggare

Vid handläggning av ärendet har även samordnare Catarina Persson och medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Emma Englander deltagit 

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20
Kommunledningsförvaltningens/socialförvaltningens rapport 2019-03-20
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Mats Lithners motion 2018-06-11
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RAPPORT/UTREDNING

DATUM

2019-03-20 

1/3

DIARIENUMMER

KS/2018:456-104 

Kommunledningsförvaltningen, Socialförvaltningen
Handläggare: Catarina Persson, Emma Englander
Telefon: 040-625 64 96, 040-625 63 93
E-post: catarina.persson@burlov.se, 
emma.englander@burlov.se

  
   

Motion om en ny vårdcentral i Åkarp

Bakgrund
Denna rapport innehåller bakgrundsmaterial relaterat till Mats Lithners motion ”Arbete för en ny 
vårdcentral i Åkarp”, som inkom den 11 juni 2018. 

Nuläge 
Inom kommunen finns i nuläget en vårdcentral, som drivs inom Regions Skånes regi. Vårdcentra-
len har specialistmottagningar för bland annat diabetes, astma/KOL, hypertoni, rökavvänjning, 
äldrevård och hjärtsvikt. Det finns även ett rehabteam och psykosocialt team. På vårdcentralen 
finns också BVC, dietist, fysioterapeut och en barnmorskemottagning. 

I Arlöv finns en vuxenpsykiatrimottagning dit patienter blir remitterade från sin vårdcentral.

En ny vårdcentral i Burlövs kommun
Nedan diskuteras tre omständigheter relaterade till behovet för en ny vårdcentral:

 Behov för ökad tillgänglighet till primärvård i kommunen

Burlövs kommun har 18 374 invånare (31 januari 2019). Vårdcentralen i Arlöv har idag (dec 2018) 
12 591 listade patienter. Vårdcentralen har enligt information från Region Skåne 6 läkarpositio-
ner, varav flertalet i dagsläget bemannas av hyrläkare, vilket varit fallet under en längre period. 
Antalet listade patienter per läkare, om man antar att alla är i tjänst, är således ca. 2 100. Läkar-
facket och Arbetsmiljöverket rekommenderar högst 1 500 patienter per läkare. 

Denna situation försvårar patientens möjlighet att få tillgång till ”en god och nära vård” med en 
kontinuerlig och fast vårdkontakt, vilket är ett av de centrala förslagen i regeringens färska utred-
ning gällande framtidens primärvård (SOU 2016:2).1 

1 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/svensk-sjukvard-ska-komma-narmare/
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Vårdcentralens verksamhet har förbättrats de senaste åren men placerar sig fortfarande relativt 
lågt vid mätningar av kundnöjdheten, inkl. tillgänglighet.2 Därför kan man anta att ca. 5000 av 
kommunens invånare idag är listade vid vårdcentraler i andra kommuner.

I den nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), beskrivs att hälso- och sjukvårdsverksamheter ska 
bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Ett av fem kriterier för en god vård är att hälso- 
och sjukvården ska vara lättillgänglig. Att Arlövs vårdcentral avlastas skulle ge Burlövs kommunin-
vånare bättre tillgång till en god vård. Den ökade konkurrensen som en ny vårdcentral skulle in-
nebära är en möjlighet till utveckling för den befintliga vårdcentralen.

 Riskfaktorer för en ojämlik hälsa och ett högre ohälsotal

En nyligen genomförd kartläggning i kommunen visar att det finns stora skillnader mellan bo-
stadsområden, bl.a. beträffande invånarnas boende, utbildning och etablering på arbetsmarkna-
den. Kommunens mångfald är större än riksgenomsnittet och 31% av befolkningen är utrikes-
född, jämfört med det svenska genomsnittet på 19%. Det finns ett samband mellan i vilket områ-
de av kommunen man bor i och i vilket land man är född i: I Åkarp är över 85% födda i Sverige 
och i centrala Arlöv är mellan 50-61% födda i Sverige.3 

Även gällande boende, skolresultat, utbildningsnivå och sysselsättningsnivå finns stora skillnader. 
Den genomsnittliga årliga förvärvsinkomsten är lägre i Burlövs kommun än genomsnittet i Sveri-
ge och väsentliga skillnader finns mellan Åkarp och Arlöv (Burlövs kommuns Segregationskart-
läggning, 2019). 

Att ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv är en mänsklig rättighet. I verklighe-
ten är dock hälsan och ohälsan ojämlik – alla människor har inte samma möjligheter till en god 
hälsa och ett långt liv, vilket leder till påtagliga skillnader i hälsa, sjukdomsrisk och förväntad livs-
längd.4

Den förväntade medellivslängden i Burlövs kommun både bland kvinnor och män är bland de 25% 
lägsta i landet i jämförelse med andra svenska kommuner: i Burlöv är medellivslängden 82,6 år 
för kvinnor och 78,8 år för män (2017).5

Faktorerna ovan är alla bestämningsfaktorer för en o/jämlik hälsa och korrelerar med ohälsota-
let. Ett högre ohälsotal ger tyngre belastning på vårdinrättningar och skapar ett större behov av 
tillgänglighet till vården. Att Burlöv har en befolkningssammansättning som medför en risk för ett 
större vårdbehov gör att tillgängligheten till primärvården behöver förbättras.

 Kommunens snabba befolkningsutveckling

I december 2028 beräknas befolkningen ha ökat till 22 868 invånare, fördelat på 7 034 invånare i 
Åkarp och 15 834 invånare i Arlöv. Idag är 17,6% av kommunens befolkning seniorer (65+), och 
en något större andel av seniorerna bor i Åkarp (19,1%) än i Arlöv (16,9%).6

Burlövs kommun kommer således att se en snabb befolkningstillväxt. Ett helt nytt bostadsområ-
de, Kronetorpsstaden, är under utveckling. Den ökade inflyttningen dit kräver ett större vårdbe-

2 https://patientenkat.se/sv/resultat/primarvard-2018/
3 Segregationskartläggningen, januari 2019
4 Kommissionen för jämlik hälsa, rapport 2016:55
5 SKL Kolada, 2017
6 Enligt Burlövs kommuns befolkningsprognos
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hov och bättre tillgänglighet till primärvård. Baserat på den prognostiserade befolkningstillväxten 
på ca. 7 000 individer när Kronetorpsstaden är fullt utbyggd, samt planerad inflyttning till nya bo-
städer i Burlövs Center, behöver tillgängligheten till primärvården förbättras. Alla invånare ska ha 
en god tillgänglighet till primärvård när det behövs. 

Slutkommentar
Områdena diskuterade ovan, d.v.s. 

1) Hög belastning på den befintliga vårdcentralen
2) Riskfaktorer för ojämlik hälsa och ett högre ohälsotal
3) Kommunens snabba befolkningsutveckling

ökar behovet för etableringen av en ny vårdcentral i kommunen. 

En bättre tillgänglighet skulle även bidra till en minskad belastning på och minskade kostnader för 
akutmottagningarna vid SUS. Eftersom det finns ett stort underlag av patienter borde det höga 
trycket på den existerande vårdcentralen innebära goda möjligheter för en ny vårdcentral. En ny 
vårdcentral skulle även skapa fler arbetstillfällen i kommunen.

Catarina Persson 
Samordnare för folkhälsa och barnrätt 

Emma Englander
Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)
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§ 53
Medborgardialogsförslag - Resecentrum vid stationstorget

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att delge referensgruppen förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på förslaget.

Ärendebeskrivning

Burlövs kommun har deltagit i Sveriges Kommuners och Landstings nätverk för medborgardialog i kom-
plex samhällsutveckling. Den andra referensgruppen i Burlöv har nu lämnat sina förslag. Ett av förslagen 
är att det ska finnas en bemannad träffpunkt och resecentrum vid Stationstorget.

Kommunen har tagit fram en detaljplan för området närmast Burlöv C på den sydöstra sidan av spåren 
(KS/2016:665), som väntas antas av kommunfullmäktige i mars. I det arbetet har referensgruppens för-
slag i viss mån tillgodosetts. Även i samband med arbetet med kommande detaljplaner kommer referens-
gruppens synpunkter att vävas in och tas tillvara.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-24 
Medborgardialogsförslaget Resecentrum vid stationstorget

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-02-24

1/4

DIARIENUMMER

KS/2018:840-537

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Julia Branting
Telefon: 040-625 61 04 
E-post: julia.branting@burlov.se

Kommunstyrelsen 

Medborgardialogsförslag ‒ Resecentrum vid 
stationstorget

Sammanfattning
Burlövs kommun har deltagit i Sveriges Kommuners och Landstings nätverk för medborgardia-
log i komplex samhällsutveckling. Den andra referensgruppen i Burlöv har nu lämnat sina för-
slag. Ett av förslagen är att det ska finnas en bemannad träffpunkt och resecentrum vid Sta-
tionstorget.

Kommunen har tagit fram en detaljplan för området närmast Burlöv C på den sydöstra sidan av 
spåren (KS/2016:665), som väntas antas av kommunfullmäktige i mars. I det arbetet har refe-
rensgruppens förslag i viss mån tillgodosetts. Även i samband med arbetet med kommande 
detaljplaner kommer referensgruppens synpunkter att vävas in och tas tillvara.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att delge referensgruppen förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på förslaget.
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Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Burlövs kommun har deltagit i Sveriges Kommuners och Landstings nätverk för medborgardia-
log i komplex samhällsutveckling och inom ramen för detta arbete valt att fokusera på genomfö-
randet av utbyggnaden av Södra stambanan och de konsekvenser som följer för kommunen. 
Den andra referensgruppen i Burlöv har nu (den 8 november 2018) lämnat förslag på åtgärder 
som kan vidtas.

Ett av förslagen är att det ska finnas en bemannad träffpunkt och resecentrum vid Stationstor-
get. Referensgruppen vill skapa en trygg plats runt Stationstorget som är tillgänglig för alla. Då 
behövs det liv och rörelse på Stationstorget, med verksamheter som är igång, och som kan öka 
den upplevda känslan av trygghet. 

Referensgruppen påpekar att människor idag inte vågar vistas i området när Burlöv Center är 
stängt. Det en ödslig plats på kvalar och helger, där man inte vill uppehålla sig mer än nödvän-
digt. 

De funktioner som man förväntar att finna vid en populär pendlarstation bör även finnas i Bur-
löv. En bemannad träffpunkt som är till för alla i kommunen, inte endast de som reser med 
tåg/buss, och som erbjuder möjlighet att hyra cykel, stationsnära tjänster med café, turist- och 
reseinformation, möjlighet att köpa tåg- och bussbiljett, samt bemannad toalett, bidrar till att 
skapa ett levande område även utanför köpcentret. 

Slutligen önskar referensgruppen att det ska finnas möjligheter att vänta på tåget/bussen i vä-
derskyddad miljö. 

Jämförelse med andra kommuner
Det finns flera medelstora kommuner i Skåne som har utvecklat, planerar för eller har påbörjat 
att utveckla sina områden kring stationerna. Exempelvis finns det utvecklingsplaner med privata 
fastighetsägare i Hässleholm för att öka flödet och attraktiviteten för området. De har redan 
idag flera företag, caféer och väntsal inomhus. 

I Trelleborg finns ett resecentrum med både taxibolag, pressbyrå med ett mindre café och kon-
torshotell för företag med färre anställda samt ett uppvärmt cykelförråd. I Landskrona är om-
byggnaden av stationen på god väg, med butik, tåg, buss och taxi samt pendlarparkering. De har 
på ett framgångsrikt sätt lyckas erbjuda varm väntsal, Pressbyrå, cykelparkering och biluppställ-
ningsplats i kombination. I Landskrona har man även strategiskt jobbat med alla infarter till och 
från området för att öka säkerheten och tryggheten.

Även kommuner som Halmstad, Båstad och Alvesta har planer för resecentra med multipla 
funktioner, både för privat verksamhet och tjänsteföretag.

Åtgärder
Det är en grundläggande rättighet att alla ska känna sig trygga i samhället, inte bara i sitt hem 
utan också i det offentliga rummet. Med fler människor som rör sig ute och kan se vad som 
händer på en gata eller ett torg ökar tryggheten. Människor vill vara där andra är. Genomtänkt 
placering av vegetation och bra belysning gör rörelsestråk tryggare. Trygghet är också en säker 
trafikmiljö för gående och cyklister.
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Kommunen har tagit fram en detaljplan för området närmast Burlöv Centralstation (nedan be-
nämnd Burlöv C), på den sydöstra sidan av spåren (Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv 
Centralstation, DP 262, KS/2016:665). Denna första detaljplan har varit utställd för granskning 
till och med den 11 november 2018 och väntas antas av kommunfullmäktige den 25 mars 2019. 
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att utveckla en blandad stad i området när-
mast Burlöv C och Burlöv Center och att skapa god tillgänglighet till den nya pendlarstationen.

När Burlöv Centralstation får sexminuterstrafik år 2024 ska den som stiger av i Burlöv mötas av 
en växande stadsdel med ny identitet. En mötesplats som utstrålar framåtanda, attraktivitet och 
trygghet. År 2030 förväntas 6 000 personer per dag stiga av eller på tågen vid stationen.

Det ska vara bekvämt att vänta på tåget eller bussen, men tanken är också att Burlöv C ska vara 
mer än en tågstation; det ska vara en ny framsida och välkomnande entré för hela Burlöv. Gator 
och torg ska uppmuntra till vistelse och fungera som mötesplatser, inte minst för att aktiva plat-
ser också är trygga platser.

Planförslaget innehåller två nya torg som binder samman Burlöv Centralstation med Burlöv 
Center över Hantverkaregatan. Ett marknadstorg närmast Burlöv Center och ett stationstorg 
mot Burlöv Centralstation. Torgen ska gestaltas så att de får varsin tydlig identitet, men så att 
båda inbjuder till vistelse. Det befolkar området och gör stationen mer attraktiv.

Stationstorget ska uppfattas som grönt och ha mycket växter och planteringar. Det ska finnas 
platsbyggda bänkar och upphöjda gröna tak, som ger regnskydd för väntande resenärer och 
parkerade cyklar på torget och inte bara i tunneln. Bra belysning blir en viktig del för platsens 
trygghet. Information om tåg och bussavgångar ska vara lättillgänglig och synlig. På torget ska 
också finnas möjlighet för enklare serveringsvagn med sittplatser, förslagsvis i anslutning till 
Frasettis bakverk. 

I den nämnda detaljplanen planeras för bebyggelse i två kvarter närmast Burlöv Center, på öm-
se sidor om marknadstorget. Verksamheter i bottenvåningen uppmuntras och tillåts i all ny be-
byggelse. På marknadstorget har husen extra bred förgårdsmark för att uppmuntra och förenkla 
för t.ex. uteserveringar och försäljning ute på torget. Där det i nuläget inte finns efterfrågan på 
lokaler regleras utformingen av bottenvåningen som att minst 50 % ska innehålla verksamheter 
av öppen karaktär. Det betyder att bottenvåningen har genomsiktliga fönster mot omgivande 
gator. Där kan t.ex. finnas gemensamma tvättstugor, cykelförråd eller gemensamhetslokaler. 
Det bidrar till den upplevda tryggheten genom att fler ögon ser gatan. 

På båda sidor av Stationstorget planeras också för ny bebyggelse, men den ingår inte i den 
nämnda detaljplanen. Kvarteret i sydväst, stationskvarteret, kommer att utvecklas vidare med 
en markanvisningstävling. Kvarteret planeras att innehålla byggnader som ramar in torget, med 
kontor, bostäder och lokaler. Nordost om torget är en ytterligare detaljplan på gång för att ut-
veckla fastigheten Tågarp 15:13. I dessa kvarter finns det möjlighet att anordna hiss för funk-
tionshindrade som ska ta sig ner till stationstunneln. Det finns också möjlighet att skapa den typ 
av mötesplats som efterfrågas, i direkt anslutning till stationstunneln.

I samband med arbetet med dessa detaljplaner kommer referensgruppens synpunkter att tas 
tillvara. Inom ramen för detaljplanearbetet ska det utredas om funktioner som bemannad träff-
punkt och resecentrum, i kommunens egen regi, med medverkan av annan offentlig aktör (Skå-
netrafiken) och/eller i kombination med någon verksamhet som bedrivs av privata näringsidka-
re, kan inrymmas i någon av de byggnader som placeras vid Stationstorget. Om detaljplanerna 
möjliggör exempelvis en hiss och/eller ett resecentrum, kan dessa sedan bli en förutsättning för 
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markanvisningstävlingen eller förhandlas med fastighetsägare under detaljplaneprocessen eller 
i exploateringsavtal.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Julia Branting

Utvecklingschef

Handläggare

Kommunikationschef Elisabeth Marcusson, planchef Kerstin Torseke Hulthén, planarkitekt Gär-
da Sjöholm, näringslivssamordnare Anna Nilsson, kommunikatör Jonas Hedlid samt gatuchef 
Lone Åkesson har medverkat i framtagandet av ärendet.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-24
Medborgardialogsförslaget Resecentrum vid stationstorget

Beslut i ärendet delges

Referensgruppen
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  Medborgardialogsförslag 
2018-11-08 

 

 
 

 
Resecentrum vid stationstorget (Sockerbetan) 

Syfte 
Skapa en trygg plats runt stationstorget som är tillgängligt för alla. För att platsen ska 
kännas säker behövs det att människor och verksamheter är igång. Med liv och rörelse på 
stationstorget ökar den upplevda känslan av trygghet. De funktioner som förväntas finnas 
vid en populär pendlarstation bör även finnas i Burlöv. 

Bakgrund 
Det här är viktigt för att få ett levande område även utanför köpcentret. Idag vågar inte 
människor vistas på området när Burlöv Center är stängt. Det en ödslig plats på kvällar och 
helger som man inte vill uppehålla sig på mer än nödvändigt.  

Med möjlighet att hyra cykel, stationsnära tjänster med café, möjlighet att köpa tåg och 
bussbiljett och bemannad toalett.  

Platsen ska vara till för alla i kommunen, och inte endast de som resor med tåg/buss. Det 
ska finnas möjligheter att vänta på tåget/bussen i väderskyddad miljö. 

Turist och reseinformation. 

Förslag 
Det ska finnas en bemannad träffpunkt och resecentrum.  
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KS/2018:839-514

§ 54
Medborgardialogsförslag - Pendlarparkering på båda sidor av Burlövs station

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att delge referensgruppen förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på förslaget.

Ärendebeskrivning

Burlövs kommun har deltagit i Sveriges Kommuners och Landstings nätverk för Medborgardialog i kom-
plex samhällsutveckling. Den andra referensgruppen i Burlöv har nu lämnat sina förslag. Ett av dessa är 
att man ska skapa pendlarparkering på̊ båda sidor av Burlövs station.

Kommunen har tagit fram en detaljplan för området närmast Burlöv C på den sydöstra sidan av spåren 
(KS/2016:665), som väntas antas av kommunfullmäktige i mars. I det arbetet har referensgruppens för-
slag i viss mån tillgodosetts. Även i samband med arbetet med kommande detaljplaner kommer referens-
gruppens synpunkter att vävas in och tas tillvara.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-24
Medborgardialogsförslaget Pendlarparkering på båda sidorna av stationen

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-02-24

1/4

DIARIENUMMER

KS/2018:839-514

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Julia Branting
Telefon: 040-625 61 04 
E-post: julia.branting@burlov.se

Kommunstyrelsen 

Medborgardialogsförslag ‒ Pendlarparkering på båda 
sidor om Burlövs station

Sammanfattning
Burlövs kommun har deltagit i Sveriges Kommuners och Landstings nätverk för Medborgardia-
log i komplex samhällsutveckling. Den andra referensgruppen i Burlöv har nu lämnat sina för-
slag. Ett av dessa är att man ska skapa pendlarparkering på̊ båda sidor av Burlövs station.

Kommunen har tagit fram en detaljplan för området närmast Burlöv C på den sydöstra sidan av 
spåren (KS/2016:665), som väntas antas av kommunfullmäktige i mars. I det arbetet har refe-
rensgruppens förslag i viss mån tillgodosetts. Även i samband med arbetet med kommande 
detaljplaner kommer referensgruppens synpunkter att vävas in och tas tillvara.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att delge referensgruppen förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på förslaget.
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Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Burlövs kommun har deltagit i Sveriges Kommuners och Landstings nätverk för Medborgardia-
log i komplex samhällsutveckling och inom ramen för detta arbete valt att fokusera på genomfö-
randet av utbyggnaden av Södra stambanan och de konsekvenser som följer för kommunen. 
Den andra referensgruppen i Burlöv har nu (den 8 november 2018) lämnat förslag på åtgärder 
som kan vidtas.

Ett av förslagen är att man ska skapa pendlarparkering på̊ båda sidor av Burlövs station. Syftet 
med förslaget är att förenkla resande till och från kommunen och underlätta för pendlarna, 
minska den negativa miljöpåverkan genom att understödja tågpendling, samt avlasta den nya 
torgmiljön från biltrafik.

Referensgruppen konstaterar att det inte finns någon långtidsparkering i Burlöv idag, vilket inte 
gynnar miljön då man måste parkera i Malmö eller på Kastrup. Vidare anser man att det skulle 
vara enklare för barnfamiljer och personer med funktionsvariation att ta tåget från Burlövs sta-
tion om det fanns en pendlarparkering. 

Gruppen påtalar att företag kan ha svårt att se utvecklingsmöjligheter om det är ont om parke-
ringsmöjligheter på̊ nordvästra sidan av stationen. Slutligen framhåller man att det är viktigt att 
parkeringen utformas med hänsyn till resenärernas säkerhet och trygghet. Det innebär att den 
ska vara väl upplyst, och eventuellt inhägnad eller i form av ett parkeringsgarage. 

Åtgärder
Syftet med nyetableringen av en pendlarstation i Burlövs kommun är att få tätare tågtrafik och 
därigenom ett ökat pendlande. Pendlarstationen är vidare en viktig del av de avtal som tecknats 
med Region Skåne och Trafikverket för att kunna förbättra resandet längs stambanan på sträc-
kan Arlöv‒Lund. Pendlarstationen är en del i en övergripande strategi för att kunna utveckla 
kommunen och skapa fortsatt tillväxt. 

För att pendlarstationen ska fungera som det är tänkt är det viktigt att det finns tillräckligt 
många pendlarparkeringar, och att de utformas på ett klokt och bra sätt. För närvarande är 
prognosen att det kommer att behövas åtminstone ca 700 platser när stationen är i bruk. Föru-
tom pendlarparkering ska det i området finnas parkeringsmöjligheter för besökare till Burlöv 
Center och övriga arbetsplatser. Den nya bebyggelse som föreslås i anslutning till stationen tar 
400 platser på den befintliga parkeringen vid Burlöv Center i anspråk, och skapar också nya par-
keringsbehov.

Kommunen har tagit fram en detaljplan för området närmast Burlöv C på den sydöstra sidan av 
spåren (detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv Centralstation, DP 262, KS/2016:665). I det 
arbetet kommer referensgruppens förslag att vävas in och tas tillvara. Denna första detaljplan 
har varit utställd för granskning till och med den 11 november 2018 och väntas antas av kom-
munfullmäktige den 25 mars 2019. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att 
utveckla en blandad stad i området närmast Burlöv C och Burlöv Center, men också att skapa 
god tillgänglighet för alla till den nya pendlarstationen, för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. I 
samtliga dessa perspektiv är parkeringsfrågan av avgörande betydelse. Nära stationen ska, en-
ligt avtalet med Region Skåne och Trafikverket, finnas goda förutsättningar för pendlarparke-
ring. 

364



BURLÖVS KOMMUN 2019-02-24 KS/2018:839-514 3/4

I den nu nämnda detaljplanen planeras för en bilparkering i ett parkeringshus i nordvästra hör-
net på Burlöv Center, för pendlare, boende, arbetande och besökande till butikerna. Det finns 
även möjlighet till boendeparkering under en upphöjd gård i det stora kvarteret. 

Den första detaljplanen kommer att följas av flera, för kvarteren intill samt den nordvästra sidan 
av spåren. Även i samband med arbetet med dessa detaljplaner kommer referensgruppens 
synpunkter att tas tillvara. Inte minst är gruppens påpekande om att det är viktigt att man kan 
parkera på bägge sidorna om spåren, för att minska bilrörelserna i området runt de centrala 
torgen, av största vikt. 

Utbyggnaden av parkeringslösningarna kommer att ske etappvis, på ett sätt som möter de in-
gångna avtalen och gradvis ökande behoven efterhand som ny bebyggelse kommer på plats. 
Det kan till exempel gå till så att man först anlägger en markparkering, som ersätts av ett parke-
ringshus när exploateringen av näraliggande tomter skapar både ett behov av fler parkerings-
platser, och en möjlighet att finansiera parkeringshuset. Ytterligare ett exempel är om en mark-
parkering så småningom ersätts av ett bostadshus med parkering på de nedersta planen, even-
tuellt kombinerat med verksamhetslokaler. Parkeringsplatser kan också samnyttjas på ett sätt 
som effektiviserar användningen och möjliggör för pendlare, boende och kunder till företag i 
närområdet att parkera på smidigast möjliga sätt. Det är viktigt att parkeringarna i alla etapper 
byggs på ett sätt som säkerställer tryggheten och säkerheten för användarna, med bra belysning 
och trygga gångvägar till stationen. 

För närvarande finns, förutom planerna på parkeringshus enligt den tidigare nämnda detaljpla-
nen, ett planuppdrag för markparkering för pendlare vid Företagsvägen. Ett stort antal av de 
parkeringsplatser som riktar sig till externa pendlare måste finnas på plats redan när stationen 
öppnar 2024. Det är också viktigt att räkna med ett visst överutbud av platser, dvs. att antalet 
platser är något större än det beräknade behovet. Inom parkeringsplaneringen är en tumregel 
att beläggningen maximalt bör vara 80 % för att ta hand om tillfälliga variationer och samtidigt 
kunna garantera tillgängligheten. För pendlare är det extra viktigt att man kan lita på att det 
alltid finns plats, så att man aldrig måste ge upp och köra hela vägen till jobbet, annars kommer 
det inte att gå att etablera den goda vanan att ställa bilen och fortsätta med tåg. 

I och med digitaliseringen kommer nya möjligheter att styra efterfrågan till rätt parkeringsplats 
med digital parkeringsvägledning, vilket skulle kunna minska behovet av ett överutbud av parke-
ringsplatser och ge nya spännande möjligheter för effektiva parkeringslösningar.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Julia Branting

Utvecklingschef
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Handläggare

Planchef Kerstin Torseke Hulthén, planarkitekt Gärda Sjöholm, näringslivssamordnare Anna 
Nilsson, kommunikatör Jonas Hedlid, gatuchef Lone Åkesson samt miljöstrateg Johan Rönnborg 
har medverkat vid framtagandet av ärendet.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-24
Medborgardialogsförslaget Pendlarparkering på båda sidorna av stationen

Beslut i ärendet delges

Referensgruppen
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  Medborgardialogsförslag 
2018-11-08 

 

 
 

 
Pendlarparkering på båda sidorna av stationen 

Syfte 
Förenkla resande till och från kommunen. Bättre miljö genom att slippa köra till Malmö 
eller Kastrup för att parkera samtidigt som det blir enklare för de som pendlar in till Arlöv. 
Avlasta den nya torgmiljön från biltrafik. 

Bakgrund 
Det finns ingen långtidsparkering idag men det kommer att behövas i framtiden. Nu måste 
man ta bil in till Malmö eller Kastrup för att parkera. Det gynnar inte miljön. Det skulle vara 
enklare för barnfamiljer och personer med funktionsvariation att ta tåget från Burlövs 
station om det fanns en pendlarparkering där de kunde parkera.  

Företag kan ha svårt att se utvecklingsmöjligheter om det är ont om parkeringsmöjligheter 
på nordvästra sidan av stationen. 

Det är viktigt med utformningen av parkeringen med hänsyn till säkerhet och trygghet. Bra 
upplyst, eventuellt inhägnat eller parkeringsgarage.  

Förslag 
Skapa pendlarparkering på båda sidor av Burlövs station.  
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KS/2018:254-210

§ 55
Medborgardialogförslag: Köp stationshuset i Åkarp

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att bereda förslaget ytterligare för slutligt beslut 2024.

Ärendebeskrivning

Inom ramen för kommunens projekt Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor har ett förslag lyfts om 
att köpa stationshuset i Åkarp.

Förslagsställarna menar att huset skulle kunna användas till föreningsverksamhet, kommunens egen verk-
samhet eller kommersiell verksamhet. I dagsläget upplever förslagsställarna en otrygghet kring stations-
området som man menar skulle kunna dämpas genom ett intensifierat centrumliv i Åkarp.

Kommunledningsförvaltningen delar förslagsställarnas uppfattning i stort och ställer sig i sak positiv till 
förslaget. Då det under den pågående järnvägsutbyggnaden inte är möjligt att påbörja arbeten med att 
iordningställa huset för verksamhet föreslår förvaltningen att beslut om ett eventuellt köp bör fattas först 
då spårarbetena avslutats 2024. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-07
Medborgardialogförslag: Köp stationshuset i Åkarp

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-03-07

1/2

DIARIENUMMER

KS/2018:254-210

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Rickard Brinck 
Telefon: 040-625 63 50 
E-post: rickard.brinck@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Medborgardialogförslag: köp stationshuset i Åkarp

Sammanfattning
Inom ramen för kommunens projekt Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor har ett förslag 
lyfts om att köpa stationshuset i Åkarp.

Förslagsställarna menar att huset skulle kunna användas till föreningsverksamhet, kommunens 
egen verksamhet eller kommersiell verksamhet. I dagsläget upplever förslagsställarna en otrygg-
het kring stationsområdet som man menar skulle kunna dämpas genom ett intensifierat cent-
rumliv i Åkarp.

Kommunledningsförvaltningen delar förslagsställarnas uppfattning i stort och ställer sig i sak 
positiv till förslaget. Då det under den pågående järnvägsutbyggnaden inte är möjligt att påbörja 
arbeten med att iordningställa huset för verksamhet föreslår förvaltningen att beslut om ett 
eventuellt köp bör fattas först då spårarbetena avslutats 2024. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att bereda förslaget ytterligare för slutligt beslut 
2024.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Handläggare

Vid handläggningen av ärendet har kommunikatör Jonas Hedlid och gatuchef Lone Åkesson del-
tagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-07
Medborgardialogförslag: Köp stationshuset i Åkarp

Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen; kommunikationsavdelningen, kommunteknik, utvecklingsavdel-
ningen
Förslagsställaren
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Stationsområdet i Åkarp: köp Stationshuset 

Syfte 
Målsättningen är att skapa en mer levande miljö där det är fler människor som ser detta 
som en naturlig plats att umgås och därför också en tryggare närmiljö: ett centrum för 
Åkarp. Vi tror att ett Åkarp med mer liv och rörelse, där folk är ute och rör sig även på 
kvällar och helger, skulle skapa en tryggare miljö. 

Bakgrund 
Det är tomt och ödsligt på kvällarna i Åkarp. Idag är det otryggt runt stationen och inte 
många vill uppehålla sig där. Det förekommer både drogmissbruk och alkoholmissbruk på 
kväller och helger runt stationen och Dalslundsskolan och förskolan. Varje vecka hittar 
personalen begagnade sprutor och cigaretter på skolgårdar och gårdarna vid förskolorna. 

Förslag 
Vi föreslår att kommunen ska köpa Stationshuset i Åkarp och sträva efter att få dit någon 
form av verksamhet. Genom att underlätta för föreningsliv, kommunens egna 
verksamheter eller externa kommersiella alternativ skulle göra att fler människor får 
anledning till att befinna sig ute på kvällarna. Exempel på aktiviteter som skulle kunna 
förekomma i huset är lokaler till ungdomsgrupper eller lokaler till föreningsverksamhet.  

Kommunen skall också försöka locka kommersiell verksamhet runt stationen, såsom 
livsmedelsbutik, kiosk, café, restaurang eller liknande. 
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KS/2018:838-512

§ 56
Medborgardialogsförslag: Mer lättillgänglig kommun genom minskat bilberoen-
de

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktiges presidium att anordna en medborgarkväll gällande medborgardialogsför-
slaget Mer lättillgänglig kommun genom minskat bilberoende.

Ärendebeskrivning

Burlövs kommun har deltagit i SKL:s (Sveriges Kommuners och Landsting) nätverk för Medborgardialog i 
komplexa samhällsfrågor. Under 2018 har en referensgrupp arbetat med förbättringsförslag kring utbygg-
naden av Burlöv C och de har nu lämnat över sina förslag. Ett av dessa är att man ska göra Burlövs kom-
mun mer miljövänlig och lättillgänglig för dem som inte har tillgång till bil.

Förslaget innehåller fyra frågeställningar som anger en möjlig inriktning för att minska bilberoendet. Kom-
munledningsförvaltningen konstaterar att huvudinriktningen för kommunens arbete är att skapa bättre 
kollektivtrafik i, till och från Burlövs kommun. Detta sker genom den stora satsning som görs med Trafik-
verket och Skånetrafiken för att få tätare avgångar vid Burlövs C från och med 2024 samt genom ständig 
dialog med Skånetrafiken och andra för att stärka busstrafiken. I övrigt har kommunledningsförvaltningen 
tagit fram en idéskrift som kan utgöra underlag för fortsatt diskussion.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-15
Medborgardialogsförslag: Mer lättillgänglig kommun genom minskat bilberoende

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-03-15

1/6

DIARIENUMMER

KS/2018:838-512

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Julia Branting
Telefon: 040-625 61 04 
E-post: julia.branting@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Medborgardialogsförslag: Mer lättillgänglig kommun 
genom minskat bilberoende

Sammanfattning
Burlövs kommun har deltagit i SKL:s (Sveriges Kommuners och Landsting) nätverk för Medbor-
gardialog i komplexa samhällsfrågor. Under 2018 har en referensgrupp arbetat med förbätt-
ringsförslag kring utbyggnaden av Burlöv C och de har nu lämnat över sina förslag. Ett av dessa 
är att man ska göra Burlövs kommun mer miljövänlig och lättillgänglig för dem som inte har 
tillgång till bil.

Förslaget innehåller fyra frågeställningar som anger en möjlig inriktning för att minska bilbero-
endet. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att huvudinriktningen för kommunens arbete 
är att skapa bättre kollektivtrafik i, till och från Burlövs kommun. Detta sker genom den stora 
satsning som görs med Trafikverket och Skånetrafiken för att få tätare avgångar vid Burlövs C 
från och med 2024 samt genom ständig dialog med Skånetrafiken och andra för att stärka buss-
trafiken. I övrigt har kommunledningsförvaltningen tagit fram en idéskrift som kan utgöra un-
derlag för fortsatt diskussion.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

xx
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Redogörelse för ärendet
Burlövs kommun har deltagit i SKL:s nätverk för Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor och 
inom ramen för detta arbete valt att fokusera på genomförandet av utbyggnaden av Södra 
stambanan och de konsekvenser som följer för kommunen. Den referensgrupp som arbetade 
med Burlöv C har den 8 november 2018 lämnat tre förslag på åtgärder som kan vidtas.

Ett av förslagen är att göra Burlövs kommun mer miljövänlig och lättillgänglig för dem som inte 
har tillgång till bil.

Referensgruppen menar att man måsta ha bil för att till exempel kunna storhandla. Äldre eller 
personer med funktionsvariation kan också ha svårt att ta sig fram till privat och offentlig ser-
vice.

Åtgärder
Kommunledningsförvaltningen ser det stora och mångåriga arbetet med att förstärka kollektiv-
trafiken i kommunen genom tätare avgångar vid Burlöv C som en del av kommunens arbete. 
Tätare tågavgångar innebär fler pendlare och busstrafiken från såväl Lomma och Staffanstorp 
som från norra och östra delarna av Malmö kommer att innebära tätare busstrafik till Burlöv C. 
Vidare har en utredning om kostnadsfri kollektivtrafik för äldre genomförts.

Avseende punkt 1 (ringlinje) så finns ett förslag som presenterades 2012 där dialogen med Skå-
netrafiken förs regelbundet men som inte har resulterat i att någon ringlinje finns. Burlövs kom-
mun har i samtal med Malmö stad fört fram frågan om en stadsbusslinje som kan gå i ring via 
Burlöv.

Idéer
Kommunledningsförvaltningen menar att förslagen innebär åtgärder som kan utföras i såväl 
offentlig som privat drift och har därför valt att ta fram det här underlaget för fortsatt idébild-
ning och samtal mellan medborgare, förtroendevalda och näringsliv.

1) Undersöka om det finns underlag för en liten ringlinje med en liten buss som kan gå i områ-
dena

Avseende punkt 1 (ringlinje) finns ett förslag som presenterades 2011 men som ännu inte är 
genomfört. Kommunfullmäktige behandlade den 20 februari 2012, § 19, en motion av Ove 
Johansson (MP), Mats Lithner (FP) och Fredrik Jörgensen (C): Upprätta en ringlinje med mil-
jövänlig kollektivtrafik Åkarp-Arlöv-Sege-Sunnanå (KS/2010:178)1. 

Tekniska nämnden tillstyrkte den 12 december 2011, § 161, första att-satsen i motionen; 
att kontakta Skånetrafiken för att inrätta en ringlinje med miljövänlig kollektivtrafik inom 
kommunen. Båda övriga att-satser ‒ att planeringen skulle utgå från att ringlinjen i framti-
den görs spårbunden och kan kopplas samman med en tänkt spårväg mellan Malmö och 
Lund, samt att utredningen skulle göras i samarbete med, och med synpunkter från, kom-
munens invånare (var man ska stanna, priser, vilka tider och hur ofta linjen ska köras) ‒ var 
enligt nämnden en fråga för Skånetrafiken. Nämnden föreslog att utredningarna borde utö-
kas med frågor om vilken miljöhänsyn som är rimlig i fråga om drivmedel, och ur miljösyn-

1 Se bilaga ”Motion till kommunfullmäktige Burlöv: Ringlinje”
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punkt ansåg nämnden att föreslagen kollektivtrafikutveckling borde kompletteras med 
gång- och cykelbanor mellan Bernstorp och Arlöv2. 

Kommunfullmäktige beslutade att, med bifall till motionens första att-sats, ge kommunsty-
relsen i uppdrag att kontakta Skånetrafiken för att lyfta frågan om en ringlinje med miljö-
vänlig kollektivtrafik inom kommunen. Motionen ansågs i övriga delar besvarad med vad 
som framkommit i ärendet.

2) Undersöka om det finns underlag för att samarbeta med Malmö kommun om ett lånecykel-
system för pendling till tåget eller inom kommunen

I Malmö finns företaget Clear Channel-Malmö by bike som erbjuder Malmöborna låne-
cyklar inom kommunen. Malmö har idag 500 cyklar på 50 olika ställen runt om i staden. 
Lund har ett framgångsrikt system med uthyrningscyklar via bolaget JCDeaux. Men det är 
viktigt att få en kritisk massa av användare samt rätt strategiska platser för uthyrningen för 
att kunna skapa lönsamhet. I Malmös fall är de flesta stationer lokaliserade till centrumhan-
deln och publika anläggningar men även en del centrala bostadsområden. I Lund är statio-
nerna främst lokaliserade till centrum och universitetsområdet.

Karta över Malmös cykelstatio-
ner

2 Gång- och cykelväg invigdes för några år sedan mellan Arlöv och Stora Bernstorp
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Karta över Lunds cykelstationer 

Det behöver analyseras om motsvarande platser och underlag kan tänkas finnas i Burlövs 
kommun. Från kartbilderna framkommer att stationerna är placerade vid målpunkter, och vi 
behöver fundera på om systemet är lämpligt för vardagspendling. Vardagspendlingen sker 
vanligen mellan bostad och målpunkt.

Malmö kommun har pratat mycket om utmaningen med att få invånarna att välja andra 
transportmedel än bil, kopplat till kortare sträckor än 5 km med fokus under 1,6 km. Det ska 
vara enkelt att välja bort bilen och ändå kunna klara av sin vardag.

För att komma vidare i frågan kan en lösning vara att ”docka” in i ett redan befintligt sy-
stem, till exempel Malmös. Detta skulle sannolikt minska riskerna och vara nyttigt för att ”se 
och lära” hur infrastrukturen fungerar för mindre kommuner. Malmö är sannolikt också en 
av de större målpunkterna för ett tänkbart system.

När du hyr en cykel behöver du lämna tillbaka den i en station inom 1 timme. Det innebär 
att alla bör hinna till målpunkterna i till exempel Malmö om samma system skulle finnas där 
och om dessa är kompatibla.

Elskotrar har också landat in i Malmö och Lund via bolagen LIMe och VOi som erbjuder ut-
hyrning i innerstadsmiljö. Däremot inte utanför kommungränsen i dagsläget. Fler bolag ver-
kar visa intresse för elskotrar samtidigt som debatten om deras existens också tagit fart.

3) Undersöka om det finns underlag för att kunna hyra lådcyklar, som exempelvis MKB och 
Linköpings kommun har, för storhandling, utflykter med mera

Malmö-by-bike har ett pilotprojekt med MKB på sju områden i Malmö, där de erbjuder låd-
cyklar för de korta sträckorna. Projektet pågår 2018–2019 och ska sedan utvärderas för lan-
sering i hela Malmö.
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Det finns också det Malmöbaserade bolaget OurGreenCar som erbjuder system med ellåd-
cyklar för uthyrning för kommuner alternativt privata företag som vill kunna erbjuda detta.

Linköpings kommun, Östgötatrafiken och Sunfleet samverkar för att testa och utveckla en 
ny smart mobilitetstjänst där det erbjuds ett multireskort till alla som bor i Vallastaden (Sve-
riges största bo- och samhällsexpo någonsin). Multireskortet ger tillgång till flera flexibla och 
hållbara sätt att resa såsom bilpool, kollektivtrafik, elcyklar och lådcyklar- i ett enda system. 
Faller detta väl ut kommer systemet att byggas ut.

Det skulle vara rimligt att undersöka frågan vidare tillsammans med Burlövs Bostäder AB för 
att se vad som är möjligt och rimligt i bebyggd miljö. Eventuellt skulle det vara möjligt att 
koppla frågan till bilpooler enligt förslag 4).

Det kan också vara en lämplig fråga för den egna hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.

4) Undersöka om det finns underlag för en bil-pool när man behöver en bil men inte vill äga 
den

Bilinnehavet i kommunen är lågt. År 2017 var bilinnehavet bland de 30 lägsta bland Sveriges 
kommuner. Däremot finns det inga lättillgängliga data om var någonstans i kommunen in-
nehavet är lågt vilket kan ha betydelse för frågan.

Öresundskraft i Helsingborg samverkar med företaget Move About för att kunna erbjuda 
både privatpersoner och företag denna möjlighet med elbilar genom ett poolsystem. De har 
idag sex bilar på tre olika ställen i Helsingborg.

På marknaden finns ett nytt Malmöbaserat bolag som heter OurGreenCar. Alla deras fordon 
har en sak gemensamt, de drivs av 100 % el. De erbjuder eldrivna fordonspooler med elbi-
lar, elcyklar, elskotrar och el-lådcyklar. OurGreenCar hjälper kommuner att sätta upp dessa 
system lokalt på plats.

Nationellt finns det Volvoägda företaget Sunfleet, som idag är störst på marknaden för bil-
pooler. Deras framgång bygger på att en mellanhand säkerställer att bilarna alltid är hela, 
rena och lättillgängliga för kunden. Idag finns en aktiv bilpool i kommunen på Kronetorp 
park. I en del kommande exploateringar ställs det krav på bilpool, vilket innebär att antalet 
kommer att öka i Burlövs kommun. Dessa pooler är dock mer eller mindre kopplade till re-
spektive exploatering.

Anledningen till att det inte finns fler bilpooler i kommunen behöver undersökas vidare men 
kan bero på att kundunderlaget är för lågt. Det finns exempel på hur kommuner har arbetat 
för att nå en ”kritisk massa”. Ett exempel är att kommunens verksamheter garanterar uthyr-
ning under vardagar kl. 8.00–16.30. Bilpoolen utgör då kommunens verksamheters person-
bilsflotta. Det är viktigt att eventuella bilpooler (personbilar) i så fall etableras nära kommu-
nens verksamhet, exempelvis vid Medborgarhuset (skraken) och Harakärrsgården. Övrig tid 
är fordonen bokningsbara för allmänhet och andra. Om en extern bilpool handlas upp skulle 
krav på miljöfordon kunna ställas vilket då även tillgängliggör dessa för invånargrupper som 
annars inte skulle ha möjlighet att köra miljöfordon. Lösningen skulle därmed också innebä-
ra ett uppsving för kommunens arbete med att byta ut bilparken till miljöfordon eftersom 
omsättningstakten i nuvarande bilpark är låg. I något fall har det visat sig bli relativt dyr kilo-
meterkostnad för kommunen på grund av en låg uthyrningsgrad till allmänheten. Tillväga-
gångssättet bör ändå utredas vidare om Burlövs kommun vill få fler bilpooler till invånarna.
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Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Julia Branting

Utvecklingschef

Handläggare

Näringslivssamordnare Anna Nilsson och miljöstrateg Johan Rönnborg

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-07
Medborgardialogsförslag: Mer lättillgänglig kommun genom minskat bilberoende

Beslut i ärendet delges

Referensgruppen
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  Medborgardialogsförslag 
2018-11-08 

 

 
 

 
Mer lättillgänglig kommun genom minskat bilberoende 

Syfte 
Göra Burlövs kommun mer miljövänlig och lättillgänglig för de som inte har tillgång till bil. 

Bakgrund 
Nu måste man ha bil för att till exempel storhandla trots att man bor relativt nära. Äldre 
och funktionshindrade kan inte alltid cykla. Man ska inte behöva köra bil till stationen för 
att pendla med tåget. 

Förslag 
1) Undersöka om det finns underlag för en liten ringlinje med en liten buss som kan gå i 
områdena. Typ en el-buss. 

2) Undersöka om det finns underlag för att samarbeta med Malmö kommun om ett 
lånecykelsystem för pendling till tåget eller inom kommunen. 

3) Undersöka om det finns underlag för att kunna hyra lådcyklar, som exempelvis MKB och 
Linköpings kommun har. För storhandling, utflykter med mera. 

4) Undersöka om det finns underlag för en bil-pool när man behöver en bil men inte vill 
äga den. 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:11-007

§ 57
Utvärdering av Burlövs kommuns samlade system för intern kontroll 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna utvärdering av Burlövs kommuns samlade system för intern kontroll för 2018, samt över-
lämna den till kommunfullmäktige och revisionen.

Kommunfullmäktige föreslås lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Föreliggande rapport innehåller, i enlighet med reglementet för intern kontroll, en bedömning av hur 
kommunens samlade kontrollsystem fungerar. Uppföljningsresultatet av internkontrollarbetet rapporte-
ras till kommunstyrelsen genom att samtliga nämnders uppföljningsrapporter lämnas som delgivningar till 
kommunstyrelsen. Revisorerna granskar sedan att nämndernas interna kontroll är tillräcklig. 

Det samlade systemet för internkontroll 2018 fungerar i stort sett väl. Brister som konstaterades vid 
nämndernas granskning är väl dokumenterade. Utrymme för att vidareutveckla en enhetlig dokumenta-
tionen av bristerna finns och så även för hur planerade åtgärder för att undanröja eller minimera brister-
na redovisas. 

Ett påpekande som kommunledningskontoret vill understryka, är att samma kontrollområden inte bör 
upprepas från år till år. Utöver det bör kontrollområden som inte uppvisar brister vid granskningen, stry-
kas i kommande års internkontrollplan till förmån för granskning av andra riskfulla processer. 

Kommunledningskontorets arbete med att arbeta fram tillämpningsanvisningar för internkontrollarbetet i 
samband med digitaliseringen av internkontrollprocessen under 2019 bedöms kunna kvalitetssäkra de 
ovannämnda punkterna.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-05
Rapport/utredning 2019-03-05

___
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DATUM

2019-03-05

1/2

DIARIENUMMER

KS/2018:11-007

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Ann-Christin Hellström 
Telefon: 040-625 60 04 
E-post: ann-christin.hellstrom@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Utvärdering av Burlövs kommuns samlade system för 
internkontroll 2018

Sammanfattning
Föreliggande rapport innehåller, i enlighet med reglementet för intern kontroll, en bedömning 
av hur kommunens samlade kontrollsystem fungerar. Uppföljningsresultatet av internkontrollar-
betet rapporteras till kommunstyrelsen genom att samtliga nämnders uppföljningsrapporter 
lämnas som delgivningar till kommunstyrelsen. Revisorerna granskar sedan att nämndernas 
interna kontroll är tillräcklig. 

Det samlade systemet för internkontroll 2018 fungerar i stort sett väl. Brister som konstatera-
des vid nämndernas granskning är väl dokumenterade. Utrymme för att vidareutveckla en en-
hetlig dokumentationen av bristerna finns och så även för hur planerade åtgärder för att undan-
röja eller minimera bristerna redovisas. 

Ett påpekande som kommunledningskontoret vill understryka, är att samma kontrollområden 
inte bör upprepas från år till år. Utöver det bör kontrollområden som inte uppvisar brister vid 
granskningen, strykas i kommande års internkontrollplan till förmån för granskning av andra 
riskfulla processer. 

Kommunledningskontorets arbete med att arbeta fram tillämpningsanvisningar för internkon-
trollarbetet i samband med digitaliseringen av internkontrollprocessen under 2019 bedöms 
kunna kvalitetssäkra de ovannämnda punkterna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna utvärdering av Burlövs kommuns samlade system för intern kontroll för 2018, 
samt överlämna den till kommunfullmäktige och revisionen.

Kommunfullmäktige föreslås lägga rapporten till handlingarna.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Delin

Kanslichef
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Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-05
Rapport/utredning 2019-03-05
Beslut i ärendet delges

Kommunrevisionen
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Kommunledningsförvaltningen
Handläggare: Ann-Christin Hellström
Telefon: 040-625 60 04
E-post: ann-christin.hellstrom@burlov.se

Utvärdering av kommunens samlade system för 
internkontroll 2018
Allmänt om kommunens reglemente för internkontroll
Burlövs kommuns reglemente för intern kontroll reglerar att kommunstyrelsen, med utgångs-
punkt från nämndernas uppföljningsrapporter, ska utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll.

Kommunstyrelsens ansvar, utöver ansvaret för den egna nämnden, är att ha uppsikt över övriga 
nämnder och att säkerställa att arbetet med intern kontroll är tillräcklig. I det ansvaret ingår 
också att bedöma behov av förbättringar samt vid påtalade brister vidta nödvändiga åtgärder. 
En utvärdering av kommunens samlade system för internkontroll, ska årligen rapporteras till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer, i anslutning till årsredovisningen. 

Allmänt om internkontrollarbetet
Uppföljning av internkontrollarbetet rapporteras till kommunstyrelsen genom att respektive 
nämnd skickar uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen. Därefter granskar revisorerna att 
nämndernas internkontroll är tillräcklig.

Utöver internkontrollarbetet görs uppföljningar i form av delårsrapporter, årsbokslut och upp-
följningsrapporter, vilka utgör ytterligare delar i kommunens internkontrollarbete. Kontroll görs 
även av regelverken för nämndernas internkontrollplaner. 

Utvärdering av kommunens samlade system för internkontroll 2018
I enlighet med reglementet för intern kontroll omfattar föreliggande rapport en bedömning av 
hur kommunens samlade kontrollsystem fungerar.

Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att det samlade systemet för internkontroll 2018 
i stort fungerar väl och fastställer att samtliga nämnder upprättat och fastställt internkontroll-
planer för 2018. 

De brister och fel som framkommit vid nämndernas granskningar är väl dokumenterade. Det 
finns däremot utrymme att vidareutveckla en enhetlig dokumentationen av fel och brister. Även 
dokumentationen av planerade åtgärder och ansvar för att undanröja eller minimera fel och 
brister bör förbättras och redovisas på ett likartat sätt.
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Internkontrollarbetet utgör ett led i att säkra verksamheternas kvalitet samt att främja vidareut-
veckling av den. Kommunledningskontoret vill därför understryka tidigare påpekande, att sam-
ma kontrollområden därför inte ska upprepas från år till år. Om kontrollområdena inte uppvisar 
några fel och brister vid granskningen, bör de heller inte upprepas i nästkommande års intern-
kontrollplan. Istället bör andra riskbedömda processer identifieras och granskas.

I samband med digitaliseringen av internkontrollprocessen under 2019 kommer kommunled-
ningskontoret att arbeta fram anvisningar för internkontrollarbetet vilka bedöms kunna bidra till 
att kvalitetssäkra ovan nämnda påpekande.

Det är fortsatt viktigt att såväl förtroendevalda som samtlig personal i kommunen har grundläg-
gande kunskap om internkontrollarbetet i kommunen och att processarbetet förankras brett i 
organisationen. 

Ann-Christin Hellström 
Utredare
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:312-026

§ 58
Kommunövergripande rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att överlämna kommunövergripande rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 till kommun-
fullmäktige.

Kommunfullmäktige föreslås lägga kommunövergripande rapport över det systematiska arbetsmiljöarbe-
tet 2018 till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I ärendet redogörs för Burlövs kommuns systematiska arbetsmiljöarbete för 2018. Särskilda händelser 
under arbetsmiljöåret lyfts fram och respektive förvaltnings arbetsmiljöarbete redovisas i korthet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-26
Kommunövergripande rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 

___
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Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Malin Fajersson 
Telefon: 040-625 69 91 
E-post: malin.fajersson@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Kommunövergripande rapport över det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2018

Sammanfattning
Nedan redogörs för Burlövs kommuns systematiska arbetsmiljöarbete för 2018. Särskilda hän-
delser under arbetsmiljöåret lyfts fram och respektive förvaltnings arbetsmiljöarbete redovisas i 
korthet.

Förslag till beslut
Kommunövergripande rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet2018 föreslås läggas till 
handlingarna.
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Redogörelse för ärendet
Särskilda händelser
Arbetsmiljöåret 2018 har präglats av PEPP, ett omfattande kompetenshöjande projekt med 
syfte att öka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Kartläggningar har genomförts på såväl 
individ- som organisatorisk nivå och resulterat i tre inriktningar, medarbetarskap, ledarskap och 
organisatoriska förutsättningar. Som en effekt av PEPP så har kommunledningskontoret under 
året utrett effektiv administration som en del av de åtgärder vi utreder och vidtar för kommu-
nens ledare. Vidare har Burlövs kommun fått ett ärende prövat i Förvaltningsrätten där Arbets-
miljöverket förelagt Burlövs kommun att glasa in receptionen i foajén i Medborgarhuset. Dom 
föll 2018-10-04 där Förvaltningsrätten går på Arbetsmiljöverkets linje. Kammarrätten har valt 
att inte ta upp fallet för prövning. Inglasning av delar av receptionen i foajén kommer att ge-
nomföras under 2019.

Resultat och åtgärder
För Burlövs kommun som helhet finns en hög andel arbetsplatser som upplever att det finns 
brister i inomhusklimatet samt stress kopplat till arbetssituationerna.

Gällande inomhusklimatet rör bristerna temperaturen, där både för varma och för kalla tempe-
raturer upplevs som ett problem. Vidare tar flera enheter upp brister i ventilationen och i sy-
resättningen av utrymmena där verksamhet bedrivs för såväl medborgare som medarbetare. 
Även lokalförsörjningen med lokaler som antingen är för små i förhållande till antalet medarbe-
tare som vistas där eller lokaler som inte fyller funktionen av verksamhet, är en problematik 
som lyfts inom samtliga förvaltningar. I Medborgarhuset är situationen kring bristande antal 
arbetsplatser en återkommande arbetsmiljöfråga som lyfts inom samtliga nämnders verksam-
hetsområden. För att tunna ut antalet medarbetare som sitter i medborgarhuset har Apotekar-
villan inretts och under 2018 tog den delvis i bruk. Under senvåren kommer resterande delar att 
börja användas och ett flertal medarbetare får nya arbetsplatser. Ett arbete kommer därefter 
att ske med fördelning av arbetsplatser.

Hög stress kopplat till arbetssituationerna rapporteras från samtliga förvaltningar. Det handlar 
dels om vakanta tjänster till följd av personalomsättningen som fortsatt ligger högt i flera av 
kommunens verksamheter, men även ökade krav på arbete som generar hög arbetsbelastning.

Nedan redogörs för respektive förvaltnings mest framträdande resultat och åtgärder.

Kommunledningskontoret
För flera av kommunledningskontorets verksamheter förekommer brister inom den fysiska ar-
betsmiljön kopplat till dels inomhusklimatet och dels kvalitén på städningen av kontor och ge-
mensamma ytor. Gällande inomhusklimatet har medel avsatts inom ramen för 2019 års budget 
för att komma till rätta med inomhustemperaturen såväl vintertid som sommartid. Beträffande 
bristande kvalitet på städning av kontor och allmänna förs dialog om storstädningar samt ökad 
kvalitet på utförd regelbunden städning med städenheten.

Den upplevda stressen är ett av de mest framträdande arbetsmiljöproblemen. Personalomsätt-
ning i kombination med ökad efterfrågan på de kommungemensamma stödfunktioner är en del 
av den fortsatta problematik som finns. Dessa förutsättningar ställer höga krav på ledarskapet 
och att respektive avdelning arbetar systematiskt och långsiktigt med verksamhetsplanering och 
genomförande för att förbygga stress ur ett organisatoriskt perspektiv.

387



BURLÖVS KOMMUN 2019-03-26 KS/2019:312-026 3/4

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Upplevelsen av stress och hög arbetsbelastning kvarstår som förvaltningens största arbetsmil-
jöproblem. Förvaltningen har under 2018 arbetat aktivt med den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön och vidtagit ett antal åtgärder. Kommunfullmäktige tillförde som ett led i detta 
resurser till två heltidstjänster, en byggnadsinspektör samt en projektledare till Kommunteknik 
med inriktning på utbyggnaden av Södra stambanan och Kronetorpstaden. 

För att säkerställa den fysiska arbetsmiljön för de av förvaltningens medarbetare som har prak-
tiska yrken så har hälsoundersökningar erbjudits samtliga medarbetare som arbetar som fastig-
hetstekniker, parkskötare och anläggare. Undersökningen utförs hos kommunens företagshälso-
vård, Avonova.

Socialförvaltningen
Inom socialförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att tillgodose medarbetarens önskemål när 
det gäller sysselsättningsgrad. Främst sker detta arbete inom hälsa och omsorg samt inom vård 
och äldreomsorg. Inom verksamheten hälsa och omsorg är idag medarbetares önskemål tillgo-
dosedda. 

Vidare finns utmaningar i fastigheter som har arbetsmiljöbrister. Inomhusmiljön på Lillevång har 
problem med fukt, vilket framgick i föregående års handlingsplan. Företagshälsovården har varit 
inkopplad samt en fuktfirma som gjort undersökningar som resulterade i att de rekommendera-
de ett antal åtgärder. Dessa förslag på åtgärder är överlämnade till fastighetsavdelningen som 
bland annat kommer byta delar av ytterväggarna. Nya lokaler på Dalbyvägen kommer att vara 
klara för inflyttning efter sommaren 2019.

Inom verksamheten vård- och äldreomsorg arbetar enheterna aktivt med förbättringar inom 
arbetsmiljöområdet, där personalens delaktighet är central för förbättringar. Under året har 
digitaliseringen av verksamheten fortsatt vilket innebär att personalens möjligheter att genom-
föra och följa upp sitt arbete har förbättrats. Verksamheten har genomfört olika utbildningsin-
satser under året inom arbetsmiljöområdet där all personal fått utbildning i hot och våld. 

Vidare har individ- och familjeomsorgens personalsituation inom socialsekreterarkåren stabilise-
rats. Det har blivit lättare att rekrytera nya medarbetare vilket innebär att den psykosociala 
arbetsmiljön förbättrats. För att uppnå detta har förstärkningar skett inom vissa områden.

Utbildnings- och kulturförvaltningen
Genomgående i hela utbildnings- och kulturförvaltningen är att olösta fastighetsfrågor tas upp 
som en arbetsmiljöfråga. En gemensam arbetsgrupp med verksamhetschefer inom förvaltning-
en och fastighetschef har under hösten inrättas i syfte att utveckla samarbetet och identifiera 
prioriterade underhållsfrågor samt revidering av aktuella rutiner, t.ex. felanmälan.

Vidare upplever flera enheter en stress kopplat till sin arbetssituation. De enheter inom försko-
lan som har en låg andel behöriga förskollärare upplever exempelvis mer stress utifrån förut-
sättningarna att genomföra läroplansuppdraget. Det kan även konstateras att några av våra 
enheter har brottats med brister i den psykosociala miljön. Detta har i samarbete med perso-
nalavdelningen medfört insatser från bland annat företagshälsovården vilka bedömts varit fram-
gångsrika. 

En del enheter, främst inom grundskolan har haft höga antal rapporterade tillbud och arbets-
skador. En fördjupad studie kring mönster och bakomliggande orsaker till arbetsskadeanmäl-
ningar har genomförts på Tågarpskolan under hösten 2018. Ärendena har rört situationer med 
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utåtagerande barn och studien visar bland annat att obehörig/outbildad personal är överrepre-
senterad i situationerna. Som ett led i arbetet framåt har den centrala elevhälsan genomfört tre 
utbildningsinsatser till våra skolledare inom området barn med utåtagerande beteende. 

Utvärdering
Systematiken i arbetsmiljöarbetet har förbättrats för varje år sedan implementeringen 2015. 
Det kan dock i denna och andra utvärderingar, t ex rapporter i intern kontroll konstateras att 
det fortfarande finns förbättringsmöjligheter i utförandet av det systematiska arbetsmiljöarbe-
tet såsom dokumentation och en ökad delaktigheten från medarbetare. Det finns även en efter-
frågan på mer utbildning i arbetsmiljöfrågor för cheferna och att detta skulle leda till ett ökat 
engagemang. Sådana åtgärder planeras och 2019 kommer dels processen att digitaliseras samt 
fördjupad utbildning ges till kommunens chefer i arbetsmiljö för att de ska ha alla förutsättning-
ar att lyckas i sitt uppdrag.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Malin Fajersson

Personalchef

Ärendebilagor

Tjänsteskrivelse 2019-03-26

Kommunövergripande rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018

Beslut i ärendet delges

Samtliga nämnder.

389



E-POSTADRESS
burlovs.kommun@burlov.se
WEBBPLATS
www.burlov.se

POSTADRESS
Box 53, 232 21 Arlöv
BESÖK
Kärleksgatan 6, Arlöv

TELEFON
Växel: 040-625 60 00
Fax: 040-43 51 12

Org.nr: 212000-1025
Bankgironr: 650-3890
Plusgiro: 112010-4

RAPPORT/UTREDNING

DATUM

2019-03-27 

1/3

DIARIENUMMER

KS/2018:312-026 

Kommunledningsförvaltningen
Handläggare: Malin Fajersson
Telefon: 040-625 69 91
E-post: malin.fajersson@burlov.se

  
   

Kommunövergripande rapport över det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2018

Särskilda händelser
Arbetsmiljöåret 2018 har präglats av PEPP, ett omfattande kompetenshöjande projekt med 
syfte att öka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Kartläggningar har genomförts på såväl 
individ- som organisatorisk nivå och resulterat i tre inriktningar, medarbetarskap, ledarskap och 
organisatoriska förutsättningar. Som en effekt av PEPP så har kommunledningskontoret under 
året utrett effektiv administration som en del av de åtgärder vi utreder och vidtar för kommu-
nens ledare. Vidare har Burlövs kommun fått ett ärende prövat i Förvaltningsrätten där Arbets-
miljöverket förelagt Burlövs kommun att glasa in receptionen i foajén i Medborgarhuset. Dom 
föll 2018-10-04 där Förvaltningsrätten går på Arbetsmiljöverkets linje. Kammarrätten har valt 
att inte ta upp fallet för prövning. Inglasning av delar av receptionen i foajén kommer att ge-
nomföras under 2019.

Resultat och åtgärder
För Burlövs kommun som helhet finns en hög andel arbetsplatser som upplever att det finns 
brister i inomhusklimatet samt stress kopplat till arbetssituationerna.

Gällande inomhusklimatet rör bristerna temperaturen, där både för varma och för kalla tempe-
raturer upplevs som ett problem. Vidare tar flera enheter upp brister i ventilationen och i sy-
resättningen av utrymmena där verksamhet bedrivs för såväl medborgare som medarbetare. 
Även lokalförsörjningen med lokaler som antingen är för små i förhållande till antalet medarbe-
tare som vistas där eller lokaler som inte fyller funktionen av verksamhet, är en problematik 
som lyfts inom samtliga förvaltningar. I Medborgarhuset är situationen kring bristande antal 
arbetsplatser en återkommande arbetsmiljöfråga som lyfts inom samtliga nämnders verksam-
hetsområden. För att tunna ut antalet medarbetare som sitter i medborgarhuset har Apotekar-
villan inretts och under 2018 tog den delvis i bruk. Under senvåren kommer resterande delar att 
börja användas och ett flertal medarbetare får nya arbetsplatser. Ett arbete kommer därefter 
att ske med fördelning av arbetsplatser.

Hög stress kopplat till arbetssituationerna rapporteras från samtliga förvaltningar. Det handlar 
dels om vakanta tjänster till följd av personalomsättningen som fortsatt ligger högt i flera av 
kommunens verksamheter, men även ökade krav på arbete som generar hög arbetsbelastning.
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Nedan redogörs för respektive förvaltnings mest framträdande resultat och åtgärder.

Kommunledningskontoret
För flera av kommunledningskontorets verksamheter förekommer brister inom den fysiska ar-
betsmiljön kopplat till dels inomhusklimatet och dels kvalitén på städningen av kontor och ge-
mensamma ytor. Gällande inomhusklimatet har medel avsatts inom ramen för 2019 års budget 
för att komma till rätta med inomhustemperaturen såväl vintertid som sommartid. Beträffande 
bristande kvalitet på städning av kontor och allmänna förs dialog om storstädningar samt ökad 
kvalitet på utförd regelbunden städning med städenheten.

Den upplevda stressen är ett av de mest framträdande arbetsmiljöproblemen. Personalomsätt-
ning i kombination med ökad efterfrågan på de kommungemensamma stödfunktioner är en del 
av den fortsatta problematik som finns. Dessa förutsättningar ställer höga krav på ledarskapet 
och att respektive avdelning arbetar systematiskt och långsiktigt med verksamhetsplanering och 
genomförande för att förbygga stress ur ett organisatoriskt perspektiv.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Upplevelsen av stress och hög arbetsbelastning kvarstår som förvaltningens största arbetsmil-
jöproblem. Förvaltningen har under 2018 arbetat aktivt med den organisatoriska och sociala ar-
betsmiljön och vidtagit ett antal åtgärder. Kommunfullmäktige tillförde som ett led i detta resur-
ser till två heltidstjänster, en byggnadsinspektör samt en projektledare till Kommunteknik med 
inriktning på utbyggnaden av Södra stambanan och Kronetorpstaden. 

För att säkerställa den fysiska arbetsmiljön för de av förvaltningens medarbetare som har prak-
tiska yrken så har hälsoundersökningar erbjudits samtliga medarbetare som arbetar som fastig-
hetstekniker, parkskötare och anläggare. Undersökningen utförs hos kommunens företagshälso-
vård, Avonova.

Socialförvaltningen
Inom socialförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att tillgodose medarbetarens önskemål när 
det gäller sysselsättningsgrad. Främst sker detta arbete inom hälsa och omsorg samt inom vård 
och äldreomsorg. Inom verksamheten hälsa och omsorg är idag medarbetares önskemål tillgo-
dosedda. 

Vidare finns utmaningar i fastigheter som har arbetsmiljöbrister. Inomhusmiljön på Lillevång har 
problem med fukt, vilket framgick i föregående års handlingsplan. Företagshälsovården har varit 
inkopplad samt en fuktfirma som gjort undersökningar som resulterade i att de rekommendera-
de ett antal åtgärder. Dessa förslag på åtgärder är överlämnade till fastighetsavdelningen som 
bland annat kommer byta delar av ytterväggarna. Nya lokaler på Dalbyvägen kommer att vara 
klara för inflyttning efter sommaren 2019.

Inom verksamheten vård- och äldreomsorg arbetar enheterna aktivt med förbättringar inom ar-
betsmiljöområdet, där personalens delaktighet är central för förbättringar. Under året har digi-
taliseringen av verksamheten fortsatt vilket innebär att personalens möjligheter att genomföra 
och följa upp sitt arbete har förbättrats. Verksamheten har genomfört olika utbildningsinsatser 
under året inom arbetsmiljöområdet där all personal fått utbildning i hot och våld. 
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Vidare har individ- och familjeomsorgens personalsituation inom socialsekreterarkåren stabilise-
rats. Det har blivit lättare att rekrytera nya medarbetare vilket innebär att den psykosociala ar-
betsmiljön förbättrats. För att uppnå detta har förstärkningar skett inom vissa områden.

Utbildnings- och kulturförvaltningen
Genomgående i hela utbildnings- och kulturförvaltningen är att olösta fastighetsfrågor tas upp 
som en arbetsmiljöfråga. En gemensam arbetsgrupp med verksamhetschefer inom förvaltning-
en och fastighetschef har under hösten inrättas i syfte att utveckla samarbetet och identifiera 
prioriterade underhållsfrågor samt revidering av aktuella rutiner, t.ex. felanmälan.

Vidare upplever flera enheter en stress kopplat till sin arbetssituation. De enheter inom försko-
lan som har en låg andel behöriga förskollärare upplever exempelvis mer stress utifrån förut-
sättningarna att genomföra läroplansuppdraget. Det kan även konstateras att några av våra en-
heter har brottats med brister i den psykosociala miljön. Detta har i samarbete med personalav-
delningen medfört insatser från bland annat företagshälsovården vilka bedömts varit fram-
gångsrika. 

En del enheter, främst inom grundskolan har haft höga antal rapporterade tillbud och arbets-
skador. En fördjupad studie kring mönster och bakomliggande orsaker till arbetsskadeanmäl-
ningar har genomförts på Tågarpskolan under hösten 2018. Ärendena har rört situationer med 
utåtagerande barn och studien visar bland annat att obehörig/outbildad personal är överrepre-
senterad i situationerna. Som ett led i arbetet framåt har den centrala elevhälsan genomfört tre 
utbildningsinsatser till våra skolledare inom området barn med utåtagerande beteende. 

Utvärdering
Systematiken i arbetsmiljöarbetet har förbättrats för varje år sedan implementeringen 2015. 
Det kan dock i denna och andra utvärderingar, t ex rapporter i intern kontroll konstateras att 
det fortfarande finns förbättringsmöjligheter i utförandet av det systematiska arbetsmiljöarbe-
tet såsom dokumentation och en ökad delaktigheten från medarbetare. Det finns även en efter-
frågan på mer utbildning i arbetsmiljöfrågor för cheferna och att detta skulle leda till ett ökat 
engagemang. Sådana åtgärder planeras och 2019 kommer dels processen att digitaliseras samt 
fördjupad utbildning ges till kommunens chefer i arbetsmiljö för att de ska ha alla förutsättning-
ar att lyckas i sitt uppdrag.

Malin Fajersson
Personalchef
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Årsredovisning Räddningstjänsten Syd 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för sin del godkänna årsredovisning för 2018 avseende Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, 
samt

att för sin del bevilja ledamöterna i förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd 
ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten Syd översänder årsredovisning för år 2018 för godkännande av kommunfullmäktige. 
Redovisningen redogör för förbundets verksamhet och ekonomiska resultat under det gångna året, med 
fokus på uppdrag och mål, måluppfyllelse, större händelser och framtida frågor, samt förbundets ekono-
miska resultat och ställning.

Den 1 januari 2018 trädde en förändrad organisationsmodell i kraft, med syfte att skapa större tydlighet, 
fördela ut mandat i olika delar av organisationen, och att krympa avståndet mellan medarbetare och när-
maste chef. Det ekonomiska resultatet för år 2018 är ett överskott på 807 tkr. Årsredovisningen har 
granskats av förbundsrevisorerna, vars revisionsberättelse jämte granskningsrapport kommer att upprät-
tas under mars månad.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20
Årsredovisning
Protokollsutdrag från förbundsdirektionen

___
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Kommunfullmäktige 

Årsredovisning Räddningstjänsten Syd 2018

Sammanfattning
Räddningstjänsten Syd översänder årsredovisning för år 2018 för godkännande av kommunfull-
mäktige. Redovisningen redogör för förbundets verksamhet och ekonomiska resultat under det 
gångna året, med fokus på uppdrag och mål, måluppfyllelse, större händelser och framtida frå-
gor, samt förbundets ekonomiska resultat och ställning.

Den 1 januari 2018 trädde en förändrad organisationsmodell i kraft, med syfte att skapa större 
tydlighet, fördela ut mandat i olika delar av organisationen, och att krympa avståndet mellan 
medarbetare och närmaste chef. Det ekonomiska resultatet för år 2018 är ett överskott på 807 
tkr. Årsredovisningen har granskats av förbundsrevisorerna, vars revisionsberättelse jämte 
granskningsrapport kommer att upprättas under mars månad.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att för sin del godkänna årsredovisning för 2018 avseende Kommunalförbundet Räddningstjäns-
ten Syd, samt

att för sin del bevilja ledamöterna i förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjäns-
ten Syd ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Tjänsteskrivelse
Årsredovisning
Protokollsutdrag från förbundsdirektionen

Beslut i ärendet delges

Räddningstjänsten Syd
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  
PÅ TVÅ MINUTER

Räddningstjänsten Syd är ett räddningstjänstförbund för 
kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö.
 Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och 
effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag. Dygnet 
runt tar vi oss an bränder, drunkningar och trafikolyckor,  
och vi agerar vid stormskador, ras, kemolyckor och farliga 
utsläpp. Vi arbetar också med samhällsplanering, organ-
transporter, tillsyn av brandskydd och utfärdar tillstånd för 
brandfarliga och explosiva varor.
 Vi stödjer den enskilde att ta sitt ansvar för liv och 
säkerhet genom utbildning, information och rådgivning till 
allmänheten, organisationer och näringsliv. Vi samverkar 
med flera andra aktörer. Tillsammans gör vi skillnad för att 
skapa medveten trygghet.

Så planerar vi
För varje mandatperiod beslutar direktionen om ett handlingsprogram som är vårt övergripande styrdokument. Detta utgår ifrån både 
lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och medlemskommunernas uppdrag och ligger till grund för hela verksamheten.
I handlingsprogrammet beskriver vi riskbilden i vårt geografiska område, vår förmåga och vår utvecklingsinriktning.
 Med handlingsprogrammet som utgångspunkt gör vi varje år en verksamhetsplan. Planen beskriver uppdrag, strategier, resurser 
och mål för det aktuella året och hur förbundet ska uppfylla dem. All daglig verksamhet beskrivs sedan i aktivitetsplaner.

Verksamhets- 
plan

Handlings- 
program

Aktivitets- 
planer

LSO 
(lag om skydd 
om olyckor)

Vision och mål

riksdagen direktionen

SÅ HÄR STYR OCH PLANERAR VI

förbundsdirektör distriktschefer 
enhetschefer

Individuell  
utvecklingsplan
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Våra effektmål för 2016–2019 strävar mot 
visionen och är mätbara:

Våra stödjande målområden 

Tryggheten vad avser olyckor ska kontinuerligt öka.

Antalet bränder och andra olyckor ska minska.

Följderna av inträffade olyckor ska minska genom snabba 
ingripanden och effektiva insatser. 

Allas förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka.

ÖKAD KUNSKAP

Vår vision
Visionen för Räddningstjänsten Syd är Ett olycksfritt
samhälle. Med den gör vi ett tydligt ställningstagande om
att vi arbetar för en nollvision. 
 Visionen blir konkret i våra effektmål, de mål som beskriver 
vilken effekt vår verksamhet ska ha i samhället – hos den 
enskilde. Den nytta vi ska göra.

Den bästa olyckan är den som aldrig händer. Därför stödjer 
vi den enskilde genom att aktivt dela med oss av vår 
erfarenhet och kunskap om hur man förhindrar olyckor och 
agerar om de ändå inträffar. Detta är en förutsättning för att den 
enskilde ska kunna ta sitt ansvar för liv och säkerhet.
 Vi samverkar med en lång rad andra aktörer. Tillsammans 
kan vi göra skillnad för att skapa medveten trygghet.

STÖDJA

Om olyckan ändå är framme är Räddningstjänsten Syd där för 
att rädda dem som är i nöd. Vi agerar snabbt, säkert och  
effektivt för att lösa den akuta situationen.
 Efter varje sådan insats finns också lärdomar att dra för 
att förbättra våra metoder. Här ska både vi, den enskilde och 
omgivningen få fullt utbyte av vår professionella kompetens.

RÄDDA

Räddningstjänsten Syd vill utmana etablerade sanningar och 
vara banbrytare i utvecklingen mot ett säkrare samhälle.
 Det gör vi genom att ständigt förbättra vår verksamhet.  
Vi utvecklar såväl våra räddningsinsatser som det förebyggande 
arbetet och förnyar vår roll i ett samhälle i förändring. Detta 
kan vi bara åstadkomma i samarbete med andra.

UTVECKLA

Vårt uppdrag
Vårt uppdrag är att stödja, rädda och utveckla. En effektiv 
olyckshantering är en del av välfärdssystemet, nu och i 
framtiden. Kvinnor och mäns, flickor och pojkars självklara 
rätt till trygghet och säkerhet är grundläggande i en 
demokrati. Det är dessa individer som både drabbas av och 
orsakar olyckor. Individer som vi ska kunna möta före, under 
och efter en olycka.

Mångfald och jämställdhet | Säkerhet | Kvalitet  
Kompetens | Hälsa och arbetsmiljö | Miljö  

Kommunikation och varumärke
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DIREKTIONENS ORDFÖRANDE OCH  
FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET 

VI GJORDE DET!   
Efter ett 2017 där vi synade organisationen i sömmarna, 
gick vi den 1 januari 2018 igång med en förändrad organisation. 
Syftet med förändringarna var i korthet att skapa större 
tydlighet, fördela ut mandat i organisationens alla delar och 
att krympa avståndet mellan medarbetare och närmsta chef. 
Allt var inte klart från årets första dag, så delar av 2018 har 
ägnats åt att internrekrytera till nya roller och att landa i nya 
arbetsformer. 

Det är väl känt att förändringsprocesser kan vara djupt 
besvärliga. Så blev det inte här. Ett år senare konstaterar vi 
med tacksamhet att vi faktiskt genomfört en ganska 
omfattande organisationsförändring nästan helt utan 
slitningar och samtidigt kunnat behålla fokus på verksam-
heten och dem vi är till för. 

– Det säger så mycket om våra medarbetare. De har 
kavlat upp ärmarna, tolererat osäkerheter, varit lösnings- 
fokuserade och visat tillit till vart vi är på väg. Jag är både 
imponerad och rörd av det engagemang och tålamod som  
de visat, säger Linda Kazmierczak. 

Som en del i organisationsförändringen har vi under 
2018 satsat på att stärka ledarskapet. Våra första linjens 

chefer, som alla varit nya i sin roll, har tillsammans med 
övriga chefer i organisationen diskuterat både ledningsfilosofi, 
kultur och praktiskt ledarskap. 

– Det här har varit en viktig satsning, säger Susanne 
Jönsson. En välfungerande styrning och ledning av verksam-
heten är helt avgörande för att den ska bli så effektiv och bra 
som möjligt gentemot medborgarna. Och ett gott ledarskap 
är ju också avgörande för klimatet och trivseln i organisationen. 
Ordföranden passade på att praktisera i verksamheten en dag 
under hösten.

– Jag lärde mig massor med nytt och blev väldigt väl 
mottagen! Den positiva andan i organisationen är påtaglig, 
säger Susanne.

Verksamheten utvecklas 
Under året har flera viktiga steg tagits för att utveckla både 
arbetsmetoder och våra förmågor, med goda resultat. De 
senaste årens förhöjda terrorhotnivå tillsammans med 
riskutvecklingen i vår närhet och omvärld har gjort det 
angeläget för oss att höja vår förmåga att hantera situationer 
med pågående dödligt våld och masskadesituationer. Det 
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SUSANNE JÖNSSON
direktionens ordförande

har vi gjort både genom att höja kunskapen hos oss själva, 
men också genom att öva dessa scenarier tillsammans med 
polis och ambulans. 

En annan viktig utveckling är att vi blivit mer träffsäkra  
i vår tillsynsverksamhet och vilka objekt vi väljer att prioritera. 
Det visar sig inte minst genom att merparten av dem som vi 
gjort tillsynsbesök hos faktiskt fått någon form av anmärkning 
på sådant som behövt åtgärdas i brandskyddet. 

Vi har också sett flera synergieffekter inom organisationen 
genom en tätare dialog mellan den operativa personalen som 
upptäcker brister i brandskyddet när de är ute, och enheten 
för samhällssäkerhet som direkt får möjlighet att sätta in 
åtgärder. Det ger oss en bättre helhetssyn och ett mer 
kvalitativt förebyggande arbete. 
  
Sommarens skogsbränder
Under sommaren rasade de mest omfattande skogsbränder 
Sverige haft att hantera i modern tid, och även här kavlade 
vi upp ärmarna utan att tveka. Räddningstjänsterna i de län 
som var drabbade av bränderna hade stora behov av 
förstärkning. Räddningstjänsten Syd samordnade förstärkning 
och avlösande personal från både Skåne, Blekinge och 
Kronobergs län under flera veckors tid. Och själva hade vi 
cirka 80 medarbetare som var uppe och jobbade. 

– Det är självklart att vi bidrar med allt som bara går  
i ett sådant läge. Men sommarens omfattande bränder 
understryker också betydelsen av att ha upparbetad samverkan 
som kan aktiveras snabbt om vi ska klara stora och komplexa 
händelser, säger Linda. 
 
Samverkan är svaret  
Regeringens utvärdering efter sommarens skogsbränder, 
liksom regeringsutredningen om En effektivare kommunal 

räddningstjänst, pekar tydligt på vikten av att i synnerhet 
mindre räddningstjänster går samman och avtalar om 
samverkan kring resurser. Men samverkan är avgörande även 
för oss, både i vårt förebyggande uppdrag och för att vi ska 
kunna hantera de olyckor som inträffar med en effektiv 
användning av samhällets samlade resurser.  

Under 2018 har vi för andra året i rad och med fram-
gångsrika resultat satsat på myndighetsgemensam tillsyn 
med aktörer såsom Polisen, Skatteverket och kommunen. Vi 
har också tagit flera viktiga steg för att utveckla vår samverkan 
med andra, bland annat genom god dialog och gemensamma 
avsiktsförklaringar med både Polismyndigheten i Region Syd 
och med Hovedstadens beredskab som är vår motsvarighet i 
Köpenhamn med omnejd. Även i vår övningsverksamhet har vi 
haft stort utbyte genom samövning med andra aktörer.

– Vi har så mycket att vinna på samverkan och goda 
dialoger. Dels kan vi lära av varandras erfarenheter, men  
vi blir också bättre i våra egna uppdrag om vi delar läges- 
information, resurser och kompetenser med varandra, säger 
Linda.

Ordföranden konstaterar att 2018 var ett intensivt år 
med stort fokus på verksamhet och utveckling samtidigt 
som vi genomförde en omställning av organisationen. Men 
vi gjorde det! Och vi gjorde det bra!

– Nu ser jag fram emot vad vi kan åstadkomma under 
2019, med nyskapade förutsättningar, avslutar Susanne 
Jönsson. 

LINDA KAZMIERCZAK 
förbundsdirektör
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informationsmöte tillsammans med stadsdelen, polisen och 
andra aktörer. På mötet hade vi en fin dialog med framförallt 
vuxna och äldre. 

Step-Up och MBU – Människan bakom uniformen
Step-Up och MBU är två projekt där vi samverkar med 
polis och ambulans och som under 2018 har riktat sig till 
ungdomar mellan 14 och 18 år i Hyllie och Burlöv. 
Projekten syftar till att visa ungdomarna vem vi är, vad vi 
jobbar med och etablera en god relation. 

MBU genomfördes i Burlöv för första gången förra året. 
Våra instruktörer kunde se en märkbar utveckling av ung- 
domarnas kunskapsnivå gällande de olika uniformsyrkena 
som var med. De noterade också en personlig mognad hos 
deltagarna, bland annat i hur de såg på sin egen framtid. Flera 
av deltagarna blev mycket intresserade av att jobba inom vår 
bransch och vi såg till att hjälpa dem med information om 
relevant utbildning och med kontaktpersoner inom respektive 
myndighet. 

Under hösten arrangerades även fyra 112-dagar på 
Gottorpsskolan i Malmö. Föranledningen var oro och 
skadegörelse i och runt skolan. Vi deltog tillsammans med 

Grunden för vårt trygghetsskapande arbete är det vi gör 
tillsammans med våra kommuner och andra aktörer. Det är 
glädjande att vi har etablerat en välfungerande samverkan i 
varje medlemskommun. Våra veckovisa träffar med andra 
aktörer ger oss en gemensam lägesbild och gör att vi kan 
rikta våra insatser mot gemensamma mål. I Eslöv och 
Malmö kallas dessa träffar Örat mot marken. I Burlöv är vi 
med i Brottsförebyggande Rådet, i Kävlinge Operativa 
säkerhetsgruppen och i Lund SNÖ.

Trygghet på flera plan
OV-tillsammans riktar sig till elever på Oxievångsskolan. 
Räddningstjänsten Syd, Polisen, Oxievångsskolan och MFF 
inledde samarbetet 2016 med 30 elever från årskurs 7. 
Under 2018 växlade insatsen upp till att omfatta 85 flickor 
och pojkar från hela högstadiet. Teori varvas med praktik, 
allt i syfte att stärka vår relation med ungdomarna och 
påverka deras levnadsvanor till det bättre. Vår förhoppning 
är att det skapar ringar på vattnet och att hela Oxie upplever 
en förbättring avseende bränder, sjukvård och olyckor. Efter 
att bränderna i Oxie eskalerade under sensommaren, gjorde 
vi en extra insats för oroliga oxiebor och bjöd in till ett stort 

RESULTATÖVERSIKT EFFEKTMÅL
2018

Tryggheten vad avser olyckor ska kontinuerligt öka för kvinnor och män, 
flickor och pojkar som bor, vistas eller färdas i medlemskommunerna.  

EFFEKTMÅL 1 ÖKAD TRYGGHET

Isak förklarar brandmännens utrustning för besökare på öppet hus i Eslöv. 
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polisen och fritidsförvaltningen, och efter insatsen minskade 
de oönskade händelserna. 

CTC – Communities that care
I augusti påbörjades arbetet med CTC, ett styrsystem för ett 
långsiktigt preventionsarbete. CTC bygger på att identifiera 
de risker som kan orsaka problem och stå i vägen för goda 
uppväxtvillkor, och hitta skyddsfaktorer för att reducera 
riskerna. En grundtanke inom CTC är att lokalområdets 
olika aktörer och de boende tillsammans kan förbättra 
uppväxtvillkoren för barn och unga. CTC bedrivs i Malmö i 
områdena Bellevue, Bunkeflostrand, Hermodsdal, Kirseberg 
och Möllevången. Vårt bidrag är bland annat den kunskap 
och erfarenhet vi har om dessa områdena. Vi deltar också i 
aktiviteter för barn och unga som bor där. 

Trygghetsarbete i Eslöv och Kävlinge
I Eslöv samverkar vi för trygghet genom vårt deltagande i 
Rådet för hälsa och trygghet. Rådet är ett forum där vi 
tillsammans med politiker, tjänstemän och föreningar lägger 
en strategi för och prioriterar trygghetsinsatser i kommunen. Ett 
exempel är trygghetsvandringar i områden där vi fått indikatio-
ner om oro. 

Hösten 2018 var det återigen dags för alla Eslövs elever i 
årskurs 7 att åka på läger till Hästveda. Vi var som alltid på 
plats med personal både från hel- och deltidssidan.

Kävlinge kommun har ett motsvarande råd; Rådet för 
trygghet och hälsa. Här har fokus varit att identifiera vilka 
områden som bör prioriteras utifrån händelser och oro. För 
att bidra till ökad trygghet, vill våra stationer i Löddeköpinge 
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och Kävlinge genomföra anpassade hembesök och informa-
tionsaktiviteter i de prioriterade områdena under 2019. 

Säkerhetsdagarna för alla åttondeklassare i Kävlinge 
genomfördes på vår övningsplats, som vanligt med fokus på 
säkerhet och trygghet för de unga.

CIP – Civila insatspersoner
Under 2018 har vi varit med i ett kunskapsnätverk för 
utveckling av CIP. Nätverket har initierats av forskningscentret 
Carer och har medlemmar från en rad olika räddningstjänster 
i landet. Med civila insatspersoner, eller ”förstärkta med-
människor” som de ofta kallas, menas vanliga personer som 
efter viss utbildning kan larmas och rycka ut till bränder och 
olyckor. Främst gäller det områden där räddningstjänsten har 
lång framkörningstid. Förhoppningen är att vi under 2019 
ska komma igång skarpt med våra byalag i Billinge och 
Örtofta, som utbildades 2017 och står redo att hjälpa till.

Projekt blåljus
Det EU-finansierade projektet har 
fortsatt under 2018, med bland annat 
studieresor till Italien och England. Vi 
har nått målet om en modell för en 
gemensam utbildningsplattform och vissa 
utbildningar är klara.

I september startade MBU upp i Burlöv med entusiastiska ungdomar och handledare.
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EFFEKTMÅL 2 FÄRRE OLYCKOR

Antalet bränder och andra olyckor ska minska i medlemskommunerna.

Brand i bostad
Under 2018 har vårt arbete med bostadsbränder varit mer 
händelsesbaserat än tidigare år. Vi har prioriterat individ- 
anpassade hembesök och vi följer upp med besök hos de 
som drabbats av brand i sin bostad eller i bostadsområdet.

Vårt interna samarbete mellan distrikt och enhet för 
samhällssäkerhet har kommit igång. Bland annat har vi haft 
möten med fastighetsägare för att tillsammans med dem 
förbättra det byggnadstekniska och organisatoriska brand-
skyddet i bostäderna.

I vissa olycksdrabbade områden i Malmö har distrikten 
prioriterat framkörningskort och i samband med det arbetet 
orienterar vi på adressen, skapar lokalkännedom, under- 
söker och påtalar brister till fastighetsägarna och till enheten 
för samhällssäkerhet. Genom att förbättra framkörnings- 
korten är vi övertygade om att områdena blir säkrare för de 
som bor där och konsekvenserna av en eventuell brand 
minskar. 

Vår samverkan med kommunerna om att få fler 
trygghetslarm sammankopplade till brandvarnare har även 
under 2018 varit en viktig fråga för oss. I Malmö fortsätter 
den positiva utvecklingen med drygt 100 nya trygghetslarm 
kopplade till brandvarnare under året. 

Brand i skola
Samverkan för att minska skolbränder har gjort avtryck 
både externt och internt under 2018. Externt får vi 
indikationer om anlagda bränder eller skadegörelse på 
skolorna främst via samverkansmöten som SNÖ och Örat 
mot marken, internt från våra olycksutredare och vår 
operativa personal. I båda fall initierar enheten för samhälls-
säkerhet riktade tillsyner på skolan. ’Utbilda och informera’ 
har under året tillsammans med Förebyggande Norr- och 
Söder genomfört dessa tillsyner med gott resultat. De 
gemensamma besöken i skolorna har gett oss en bredare 
inblick och därmed större möjligheter att bemöta den 
problembild som finns på respektive skola. Förebyggande 
gör en bedömning av det systematiska och det tekniska 
brandskyddet, medan ’Utbilda och informera’ kan erbjuda 
stöd i form av konsekvenssamtal, närvaro på skolan och 
utbildningen ’Upp i rök’.

Förändring i inrapportering och systemstöd
I november 2017 gick vi över från insatsrapport till händelserapport; en nationell inrapportering till MSB. Det har inneburit att antal inrapporterade 
olyckor har ökat då fler händelsetyper numera klassas som olycka. Även klassningen av ’brandens omfattning’ har ändrats. Det innebär att 
indikatorn kopplat till detta inte längre är relevant och redovisas inte. 

Vårt verksamhetssystem Core har ersatts med Daedalos. I det nya systemet kan vi i nuläget inte få fram vilken prioritet larmet har, vilket påverkar 
redovisningen av indikatorn ’Vi ska vara snabbt framme’. Vi räknar nu med alla olyckor och det innebär att procenten minskar med 4-5%.
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Till de riktade tillsynerna har vi utöver representanter från 
skolan även bjudit in fastighetsägare och områdespolis. 
Detta har visat sig mycket givande. Vid en riktad tillsyn 
under hösten informerade till exempel områdespolisen vilka 
dagar och tider på dygnet de såg ungdomar på den aktuella 
skolan. Eftersom fastighetsägaren också var på plats startade 
de en dialog kring det, vilket bland annat ledde till att 
fastighetsägaren, där och då, ändrade både dagar och tider 
för de patrullerande väktarna på skolan. 

Trafik
I Eslöv har vi haft två möten under året där vi analyserat 
och diskuterat trafikolyckor tillsammans med kommunen 
och Trafikverket. Mötena har bland annat resulterat i att fler 
icke-belysta övergångsställen har prioriterats och blivit 
belysta. 

Vi har medverkat i remissarbetet för nytt trafiksäkerhets- 
program tillsammans med Kävlinge kommun och kommunala 
aktörer. I Kävlinge har dessutom våra styrkor deltagit vid 
fyra tillfällen av motorträffarna i Löddeköpinge, där vi haft 
fokus på att förebygga trafikolyckor. 

Tillsynsåret 
Tillsynsarbetet har de senaste åren genomgått en förändring 
som ökat rättssäkerheten för den enskilde. De beslut som fattas 
är väl motiverade och håller i princip alltid i de fall de överklagas 
och genomgår en rättslig prövning. En annan förändring som 
pågår är att bli mer pricksäkra – vi ska göra tillsyn där vi behövs 
som mest. Att definiera vilka objektstyper det kan handla 
om, till exempel vård, skolor, publika lokaler och flerfamiljs-
hus, är relativt enkelt. Det är svårare att välja ut vilka objekt 
som är prioriterade framför andra inom dessa kategorier. 
Under 2018 har vi därför börjat ta fram en urvalsmodell där 
vi definierar parametrar som påverkar sannolikheten för 
brand och konsekvenserna av en eventuell brand. 

Under året har vi gjort både planerade och händelse- 
baserade tillsyner. De planerade tillsynerna har utgått från 
olika teman, exempelvis HVB-hem, studentbostäder, skolor 
och nattklubbar. Urvalsmodellen har varit till hjälp för att 
prioritera objekt inom temat. Tematillsyner har bidragit till 
högre effektivitet och mer likriktade bedömningar.

Händelsebaserade tillsyner utgör en stor andel av 
verksamheten och innebär att vi följer upp brister som vi 
fått kännedom om på något sätt, både från internt och 
externt håll. 

Under 2018 har vi också prioriterat nattillsyner på 
krogar. Vid ett flertal av dessa har vi samverkat med 
stadsbyggnadskontoren.
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Trafikolyckor ska minska med 5 %

ANTAL SKOLBRÄNDER PER ÅR

Brand i byggnad Brand ej i byggnad

2018 68 30
2017 54 20
2016 43 62
2015 51 71
2014 37 41

Tryggare Malmö: En särskild satsning
Räddningstjänsten Syd har även 2018 varit delaktig i det 
myndighetsgemensamma tillsynsarbetet i Malmö. De cirka 110 
genomförda tillsynerna har riktats mot verksamheter och illegala 
företeelser som motverkar tryggheten i staden. De gemensamma 
tillsynerna utgör ett starkt och tydligt verktyg i det brottsföre-
byggande arbetet. 

Miljöförvaltningen är sammanhållande i arbetet som också 
involverar stadsbyggnadskontoret och tillståndsenheterna från 
Malmö stad, Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Tullen. 
Vi har framförallt fokuserat på olovlig gasolhantering, olovliga 
boenden, svartklubbar och andra olovliga samlingslokaler. 

Satsningen har visat sig vara mycket effektiv och samordnade 
tillsyner bedöms vara nyckeln till att komma åt den här typen av 
verksamheter. En effekt som polisen lyftar fram är att i princip 
samtliga permanenta svartklubbar har upphört i staden. Tryggare 
Malmö fortsätter under 2019. 

MYNDIGHETSUTÖVNING

2018 2017

Tillsyner 724 580
Föreläggande 111 70
Förbud 24 20
Vitesföreläggande 17 3

I tabellen redovisas endast siffror avseende LSO.
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EFFEKTMÅL 3 ÖKAD KUNSKAP

Alla människors förmåga, oavsett kön, ålder, etnicitet etc, att förebygga och hantera olyckor ska fortlöpande öka. 

Externa utbildningar 
2018 höll vi 716 externa utbildningar och utbildade 10 000 
personer i grundläggande brandskydd, sjukvård, utrymning, 
heta arbeten, föreståndare brandfarlig vara, naturgas och 
systematiskt brandskyddsarbete (kontrollant och ombud). 

Under året har vi tittat på hur vi kan utveckla utbildning-
arna inom systematiskt brandskyddsarbete. Vi har valt att slå 
ihop våra två befintliga utbildningar, kontrollant och ombud, 
till en gemensam. Den nya utbildningen hade premiär i 
januari 2019. Vi har också reviderat vår sjukvårdsutbildning 
och översätt den till engelska. Förändringarna i sjukvårdsut-
bildningen innebär bland annat mer tid för att öva HLR 
enligt HLR-rådets riktlinjer, samt att delen som handlar om 
första hjälpen utgår från mer verklighetstrogna fall. Vi har 
även lagt ner mycket tid på att GDPR-anpassa vårt utbildnings-
material och tagit fram nya rutiner för hur vi hanterar lagring 
av närvarolistor och andra personuppgifter.

I slutet av året samlade vi in och sammanställde de 
utvärderingar som våra deltagare har fyllt i efter de har varit 
hos oss på utbildning. Resultatet är snarlikt det vi fick i 2017; 
överlag får vi positiv feedback. Särskilt glädjande är det att 
deltagarna ger våra instruktörer mycket goda betyg för 
pedagogisk förmåga och professionell inställning. Det framgår 
också att deltagarna uppskattar praktiska övningar och det har 
vi tagit hänsyn till när vi ändrar i våra utbildningskoncept. 

Riktade insatser för särskilda målgrupper
2018 genomförde vi vårt första brandambassadörsprogram i 
samarbete med Mosaikskolan i Malmö. Mosaikskolan är en 
mottagningsskola för nyanlända, och en dag i veckan under 
fem veckor, träffade vi en handfull ungdomar för att utbilda 
dem inom brandskydd. Ambassadörerna utbildar sedan andra 
elever på skolan i vår regi. På så sätt når vi en viktig målgrupp.

För de yngre barnen har vi testat det nya förskolekon-
ceptet. I korthet innebär det att barnen kommer till oss 
istället för att vi besöker dem på förskolan. En av fördelarna 
med detta är att vi hinner träffa fler. Förskolepedagogerna 
har svarat på en utvärdering och det nya upplägget föll väl 
ut! Besöket på brandstationen var särskilt uppskattat.

Det var många seniorer som passade på att träffa oss när vi 
begav oss ut på en så kallad turné på mötesplatser i Malmö. 
Fokus har varit säkerhet och vi har samverkat med vård och 
omsorg i Malmö stad, polisen och rehabteamet. Vår 
seniorsamordnare blev inbjuden till P4 Extra och pratade i 
nationell radio om äldres säkerhet för 1,5 miljoner lyssnare! 
En annan höjdpunkt i vår satsning på seniorer var säkerhets-
dagen i Eslöv som vi arrangerade tillsammans med kommu-
nen och pensionärsföreningarna. Runt 150 deltagare kunde 
välja bland flertalet utställare och föreläsningar. 

För att i större utsträckning än tidigare kunna följa upp 
våra informationsinsatser och få en tydligare överblick har vi 
under 2018 skapat en informationskalender varifrån alla 
aktiviteter och resurser bokas, likt våra externa utbildningar. 
Vi har även skapat ett centralt uppföljningsdokument där 
allt samlas oavsett vilket distrikt aktiviteten genomförs på. 

Utredningsåret
Under 2018 har det gjorts 101 förundersökningar, 34 
sakkunniga utlåtanden och fyra insatsutvärderingar. 

Här följer två exempel på hur utredning kan leda till utveck-
ling och förbättring:

Fosievägen, Malmö. Insatsutvärdering efter en brand i ett 
höghus. Utvärderingen gav oss viktiga lärdomar kring hur vi 
ska nyttja hissar i höga byggnader i samband med brand och 
påtalade vikten av att använda en särskild utsedd person för 
att kontrollera rökdykarinsatsen och följa de metodkort som 
vi har beslutat om.

Kollegievägen, Lund. Olycksutredning efter brand. En 
lägenhetsbrand spreds snabbt till vinden på ett flerbostadshus. I 
utredningen konstaterades att en trolig orsak till den snabba 
spridningen var att takfoten är byggd i brännbart material med 
luftning och att takkonstruktionen innehåller brännbar takduk. 
Utredningen rekommenderade en tillsyn i fastigheten med 
fokus på att försöka få takfoten ombyggd för att förhindra 
brandspridning till vind vid en eventuell ny brand.
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Brandambassadörerna från Mosaikskolan tillsammans med våra 
instruktörer.
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Vi ska nå riskgrupper och  
anpassa vårt budskap

UTREDNINGAR

2018 2017

Förundersökningar 101 137
Sakkunnigutlåtanden 34 58
Insatsutvärderingar 4 1

ÖKAD KUNSKAP

UTBILDADE OCH INFORMERADE

Totalt antal Varav hembesök

2018 35 323 3 082
2017 41 343 10 108
2016 63 643 10 752
2015 54 205 13 524
2014 59 637 14 803

När länkarna i den livräddande 
kedjan fungerar – en brandman i 
Eslöv berättar
I början av 2018 drabbas en passagerare på pågatåget mellan 
Höör och Lund av plötsligt hjärtstopp. Vi larmas tillsammans 
med ambulans till Eslöv C och anländer ungefär samtidigt som 
tåget rullar in. Tågpersonalen och några resenärer har redan 
påbörjat HLR när styrkan kliver ombord. Ambulansen förbereder 
hjärtstartaren medan vi tar över pågående HLR. Patienten är 
medvetslös, mycket blek och har blåa läppar. En stund senare 
återfår patienten en bra syresättning, vilket syns på färgen i 
ansiktet. Ambulanspersonalen kopplar upp sin hjärtstartare och 
skjuter en gång vilket räcker för att patienten ska återfå hjärtrytmen! 
Strax därefter andas patienten helt själv och återfår medvetandet.  
Ambulansen kör in patienten till sjukhuset. 
 Några dagar senare får vi besked att patienten är helt 
återställd. Efter en sådan händelse känns det otroligt bra att 
arbeta med det vi gör och det var en underbar känsla att gå till 
jobbet dagen efter. 
 Tågpersonalen och resenärerna räddade antagligen ett liv 
med sitt snabba ingripande. Vi, ambulansen och sjukvården 
fullföljde delarna i den livräddande kedjan!
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Räddningstjänsten Syds har utvecklat sin förmåga gällande 
insatser med pågående dödligt våld (PDV). Det handlar om 
att hantera den svåra situation där behovet av att ge skadade 
och utsatta hjälp ställs mot de risker som PDV innebär. Det 
handlar också om att ta beslut baserat på bristande underlag 
och under tidspress. Förmågan har stärkts främst genom ny 
metodik och därefter samövning med polis och sjukvård.

Explosioner, särskilda risker och förhöjd beredskap
Flera explosioner har inträffat under året. Dels sprängningar 
med uppsåt och dels explosioner utan uppsåt. Dessa har 
medfört avsevärda skador på byggnader och i något fall  
svår personskada. Till exempel inträffade en explosion på 
Fysicum på Lunds universitet och en annan i samband med 
hantering av insektsgift i Malmö. 

Flera bränder har involverat moderna högkapacitets- 
batterier och de speciella risker dessa kan medföra. Vi har 
erfarenheter från bränder på till exempel bilfirma, i garage 
och i batterirum. Utifrån dessa har vi påtalat behovet av att 
denna växande problembild hanteras med stöttning från 
centrala myndigheter. 

Ökad förmåga
De bränder vi varit på under året har gett oss erfarenheter  
av att arbeta med kraftiga fläktar, tryckluftsskum och 
skärsläckare. Verktygen har använts vid flera insatser och 
med positiva resultat. Erfarenheterna ligger till grund för  
vår framtida utveckling, bland annat i frågan om vilka 
verktyg som nästa generations släckbilar bör utrustas med. 

Vi har förfinat och utvecklat arbetssättet vid brand- 
påverkade acetylengasflaskor, en explosionsrisk som medför 
stora och i tid utdragna avspärrningar. Vi har köpt in nya 
lyftkuddar med kapacitet att lyfta både bussar, lastbilar  
och andra tunga föremål. Samtliga heltidsstationer har 
introducerats i ny metodik för att snabbt och säkert kunna 
lyfta bussar vid personpåkörning. Metodiken är framtagen 
inom Räddningstjänsten Syd. 

Vi har mött flera andra räddningstjänster för att lära  
oss av varandra. De operativa dialogdagarna med Stor- 
stockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg, 
Södertörns brandförsvarsförbund, Hovedstadens Beredskap 
(Köpenhamn) och Oslo brann- og redningsetat har varit 
särskilt givande. 

Konsekvenserna av inträffade olyckor ska minska genom ett snabbt ingripande och effektiva skadeavhjälpande insatser.

EFFEKTMÅL 4 SNABBARE OCH EFFEKTIVARE

Höstens blockövning var en samövning med polis och sjukvård om hur vi agerar och samverkar vid pågående dödligt våld.
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ANTAL UTRYCKNINGAR INOM VÅRT  
GEOGRAFISKA OMRÅDE

TILL OLYCKOR 2018 2017

Brand i byggnad 589 531
  varav bostad 328 290
Brand ej i byggnad 908 697
Trafikolyckor 769 798
Övriga olyckor 567 490
Delsumma olyckor 2 833 2 516

TILL ANDRA HÄNDELSER 2018 2017

Automatlarm ej brand gas 1782 1 971
Övriga olyckor utan tillbud 496 503
Sjukvårdslarm 489 577
Övriga insatser 392 313
Utryckningar totalt 5 992 5 880

Vi har under året haft situationer som gjort att vi tillfälligt 
höjt vår beredskap, exempelvis när europavägarna som går 
genom våra kommuner stängdes för trafik, och vid nyårs- 
firandet som normalt innebär många samtidiga händelser.  
Vi höjde också vår beredskap strax efter den sprängning  
som skedde vid en gymnasieskola i Hässleholm i december.

Övning och utbildning
Inom övningsverksamheten har förbundet på central nivå 
genomfört ett antal interna utbildningar. Vi har även 
genomfört ett stort antal övningstillfällen i syfte att säkra 
kompetensen för all personal. Vi har haft introduktions- 
utbildning för nyanställda brandmän och under 2018 
internutbildade vi ovanligt många befäl, vilket är glädjande. 
Det handlar både om brandmän som valt att bli styrkeledare 
och om befintliga befäl som gått vidare och blivit larmbefäl, 
yttre befäl och inre befäl.

Räddningstjänsten Syd har utrett vår nuvarande och 
framtida beredskap för att hantera kemikalieolyckor. Detta 
arbete har resulterat i ett beslut om inköp av utrustning, 
lastcontainer och indikeringsinstrument, samt om lämplig 
utbildningsnivå. Även brandvärnens roll har utretts, med 
syfte att lyfta förmågan. En del av implementeringen av 
ovanstående är redan utförd, en del fortsätter framöver. 

Sommarens skogsbränder
Sommaren var extremt torr och brandrisken mycket hög, så 
Länsstyrelsen Skåne beslutade om ett omfattande eldnings-
förbud. I vårt område inträffade inga omfattande skogs- eller 
markbränder. Däremot inträffade flera mycket omfattande 
skogsbränder i Sverige. Brandmän och befäl från Räddnings-
tjänsten Syd har i stor omfattning bistått vid dessa bränder. 
Både med direkta arbetsinsatser i de brinnande skogarna, 
med ledning av räddningsinsatserna och med att koordinera 
de resursförstärkningar som skickades från Skåne, Blekinge 
och Kronobergs län. Sommarens skogsbränder har även  
lett till att vi deltar i arbetet med att förbättra nationens 
framtida hantering av liknande stora räddningsinsatser.

Utvärdering och lärande
Ett antal fördjupade insatsutvärderingar är initierade och 
resultatet från dessa tas med i kommande planering. De 
insatsutvärderingar som gjorts har haft specifika syften och 
olika delar av våra insatser har granskats. Räddningstjänsten 
Syd har mycket att lära inom området och inser att insats- 
utvärderingar är en viktig del för att styra utvecklingen på 
ett klokt sätt och bli en lärande organisation.
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I den gemensamma ledarutvecklingen inom organisationen 
har vi pratat mycket om kultur, klimat, likabehandling och 
inkludering, både utifrån egna erfarenheter och olika case. 
Detta är viktiga frågor för oss i diskussionerna om vilket 
ledarskap vi vill bedriva i Räddningstjänsten Syd. Det har 
också funnits med i samtalen inom ledningsgruppens 
ledarutveckling. Under årets medarbetardagar fick vi ett 
externt perspektiv när vi lyssnade till Navid Modiris 
föreläsning om mångfald och integration.

Under 2018 har vi varit värd för två stora konferenser: 
Krisstödskonferensen med ca 150 deltagare från hela Sverige 

STÖDJANDE  
MÅL 

och den första nordiska konferensen för att främja mångfald 
och jämställdhet inom räddningstjänsten. Den sistnämnda 
lockade deltagare och föreläsare från alla fem nordiska länder 
och har resulterat i ett nordiskt nätverk där räddningstjäns-
terna i respektive land kan inspireras och dra nytta av 
varandras erfarenheter. 

Sommaren bjöd som vanligt på färgstarka prideparader  
i Lund och Malmö och vi var med för att visa att vi är en 
räddningstjänst som står upp för alla människors lika värde. 

Under 2018 har målsättningen varit att arbeta med jämställdhet- och mångfald strukturellt, vilket innebär 
att vi numera ställer krav på att beakta dessa delar i alla ledningsbeslut. Utöver detta finns ett aktivt 
arbete med att både sprida lärdomar och utbyta erfarenheter som gagnar verksamheten.

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

MSB, Direktoratet for sikkerhet og beredskap (Norge) och Beredskabstyrelsen (Danmark) på scenen under den nordiska konferensen. 
Generaldirektörerna uttryckte sitt fulla stöd till arbetet med jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsterna i respektive land.
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Vi ska fortsätta att förbättra våra arbetssätt och metoder i syfte att arbeta effektivare.

KVALITET

Under 2018 har staben arbetat med att ta fram ett nytt 
ledningssystem. I det uppdraget har fokus varit dokument-
styrning och beslutshantering. Under december månad 
antog ledningsgruppen en dokumentstruktur som ska 
implementeras under 2019. Arbetet med beslutshantering 
har resulterat i en mer transparent och tydlig besluts- 
process; vi publicerar numera våra ledningsgruppsbeslut  
på intranätet så att alla anställda på Räddningstjänsten Syd 
kan ta del av dem. Vi har även tagit fram en checklista för 
att säkerställa att vi samråder inför beslut. Checklistan gör 
att vi systematiskt utreder konsekvenserna av våra beslut, 
exempelvis inom områdena samhällsnytta, ekonomi, 
bemanning/kompetens, miljö och säkerhet samt jäm- 
ställdhet och mångfald.  

Susanna och kollegor från HR håller en workshop kring arbetet med nya 
lönekriterier.

Vi ska sträva efter att ha ett säkerhetsarbete som både förebygger och 
hanterar vardags- och krissituationer i förbundets verksamhet. 

SÄKERHET

Under våren hade vi stort fokus på säkerheten avseende våra 
fastigheter. Orsaken var en misstänkt anlagd brand på 
station Centrum i Malmö. I juni månad beslutade lednings-
gruppen om en gemensam lägsta säkerhetsnivå för våra 
fastigheter som gäller för alla heltidsstationer i förbundet.  
Vi har även vidtagit åtgärder avseende tillträdet till våra 
stationer. Enligt den nya rutinen krävs det att besökare blir 
insläppta av någon, vilket ökar den upplevda säkerheten för 
vår personal på arbetsplatsen och minskar risken för att 

obehöriga tar sig in i lokalerna. Med anledning av att vi 
deltar i ”Tryggare Malmö” (läs mer under Effektmål 2  
Färre olyckor) har vi även arbetat med att öka säkerhets- 
medvetandet vid tillsyn. Alla tillsynsförrättare har deltagit  
i en grundläggande utbildning genomförd av en extern 
konsult. Utbildningen har bidragit till ökad kunskap om 
riskanalyser och hur vår personal ska agera om de exempelvis 
utsätts för en hotfull situation.
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våren 2018 när funktions- och gruppchefer klev in i  
sina nya roller.

Vid tre tillfällen har samtliga chefer träffats för att 
gemensamt definiera hur ledarskapet ska utövas och 
utvecklas. Samtalen har handlat om förväntningar på 
ledarskapet i den nya organisationen, räddningstjänstens 
kultur och hur vi vill att kulturen ska utvecklas, grupp- 
dynamik och högpresterande team. Under årets sista träff 
var ledningsfilosofi och strategisk inriktning det stora 
samtalsämnet. Ledorden i filosofin, som presenterades av 
cheferna på medarbetardagarna, är transparens, delaktighet 
och konstruktivt ifrågasättande. Ledorden ska genomsyra 
vår ledarkultur och synas i vardagen.

Parallellt och som en del av GUL har utbildning i 
samtalsmetodik och i digital effektivitet genomförts av 
externa konsulter. Under hösten följde vi upp samtalsut- 
bildningen i mindre grupper på respektive enhet/distrikt. 
Introduktionsdagar i ekonomi, arbetsrätt och avtal, arbets-
miljö och rehabilitering har följts av mer skräddarsytt stöd 
på respektive distrikt och enhet. Sista gemensamma träffen 
för cheferna hade fokus på lönebildning och lön. Den 
gemensamma ledarutvecklingen kommer fortsatt att vara 
prioriterad under 2019.

Under våren 2018 internrekryterades sju styrkeledare, 
fyra yttre befäl och tre larmbefäl till befälsskolan. Efter en 
lång och intensiv utbildningshöst examinerades samtliga  
och kunde kliva i tjänst i slutet av 2018.  

  
Kompetenssystem  
SABA, vårt IT-stöd för kompetensförsörjning, sattes i 
produktion först under andra halvåret på grund av tekniska 
problem. SABA stödjer förbundet kring strategisk kompe-
tensförsörjning vilket bland annat omfattar analyser av 
kompetensbehov, karriärplanering samt utbildnings- och 
övningsverksamheten. Utbildning av administratörer och 
användare har, trots de tekniska problemen, pågått och 
kommer att fortsätta även nästa år. 

Rekrytering
Året har präglats av internrekryteringar med anledning  
av organisationsförändringen som trädde i kraft 2018  
och utifrån ett behov av olika befälstjänster. I den nya 
organisationen har ett nytt chefsled om 30 funktions- och 
gruppchefer rekryterats. Till befälstjänsterna hör styrkeledare, 
larmbefäl och yttre befäl. Utöver det har det rekryterats 
distriktschef till station Lund, brandingenjörer, tekniker, 
ekonomiassistent och brandmän på deltid samt heltid. 
Totalt har 49 medarbetare rekryterats till eller inom 
Räddningstjänsten Syds heltidsorganisation. 

14 tillsvidareanställda (exkl. deltidsbrandmän) har slutat, 
varav fem pensionsavgångar och nio egna uppsägningar. Det 
innebär en rörlighet för tillsvidareanställda på 3,9 %, vilket 
är en minskning med 2,8 procentenheter jämfört med 2017.

För våra brandmän och styrkeledare på deltidsstationerna 
var rörligheten 12 % vilket är 0,9 procentenheter mer än 
2017. Totalt inom deltidsorganisationen har 15 anställda 
påbörjat en prov- eller timanställning och 14 har avslutat  
sin anställning. Det pågår fortsatt ett aktivt arbete med att 
attrahera och rekrytera till deltidssidan. Bland annat har 
prova-på-dagar gett resultat och kommer fortsatt att vara  
i fokus. 

Nio avgångssamtal har genomförts under året. Det finns 
varierande förklaringar till varför medarbetare avslutat  
sin anställning i Räddningstjänsten Syd, bland annat nya 
utmaningar, önskan om breddad kompetens och pension- 
ering. Upplevelsen av samtalen är att de är av positivare 
karaktär än avgångssamtalen under föregående år. Dock 
framkommer det fortfarande önskemål om ett bättre 
samarbete med och stöd från chefer. 

  
Ledarskap 
I samband med att den nya organisationen trädde i kraft 
påbörjades den interna gemensamma utvecklingen av 
ledarskapet (GUL). GUL syftar till att stärka ledarskapet 
och respektive chef i den egna rollen och inleddes under 

Våra medarbetares kompetens är grunden för att nå dit vi strävar. Det ställer krav på ett aktivt,
strukturerat och kvalitetssäkrat arbete med kompetensförsörjning utifrån en gemensam process.
Vårt IT-stöd för kompetensförsörjning, SABA, ska strukturera delar av arbetet i kompetensförsörjnings-
processens olika faser; analysera kompetens, planera och genomföra insatser samt utvärdera dessa.

KOMPETENS
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ANTAL ANSTÄLLDA I FÖRBUNDET 2018-12-31
 Kvinnor Män  Totalt 2018 Totalt 2017

Dagtidspersonal 49 60 109 115

Operativ personal (bm, sl, yb, ib, lb, gc)* 23 212 235 225

Räddningspersonal i beredskap (RiB) 4 116 120 124

Timavlönade 1 22 23 20

Totalt 77 410 487 484

I procent 15,8% 84,2% 100,0% 100,0%

Antal årsarbetare exkl RiB, antalet heltidstjänster under året 348,62 335,36

Medelålder 2018 38 44 43

Medelålder 2017 38 44 43

Personalen i siffror

SJUKFRÅNVARO FÖRDELAD PÅ MÄN/KVINNOR SAMT LÅNGTIDSSJUKSKRIVNINGAR

Män Kvinnor Totalt Varav långtidssjukskrivna

Totalt 2018 3,5% 4,8% 3,8% 30,7%
Totalt 2017 3,9% 5,1% 4,2% 30,4%

SJUKFRÅNVARO PER ÅLDERSGRUPP

Totalt 2018 Totalt 2017

Åldersgrupp –29 år 4,0% 7,3%
Åldersgrupp 30–49 år 3,4% 3,2%
Åldersgrupp 50– år 4,3 % 4,8 %

Kommentar till sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år. Långtids- 
sjukskrivningarna befinner sig på ungefär samma nivå som tidigare. 
Det pågår ett aktivt arbete med att minska långtidssjukrivningarna.  
Vi fokuserar även på att snabbt initiera rehabilitering för att undvika 
längre sjukskrivningar. 

I Räddningstjänsten Syd är vi 487 medarbetare som arbetar för att förebygga och hantera olyckor.

ST
Ö

D
JA

N
D

E 
M

ÅL

*bm=brandman, sl=styrkeledare, yb=yttre befäl, ib=inre befäl, lb=larmbefäl, gc=gruppchef
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För räddningstjänst benämns systemet RIA. De rapporterade 
händelserna ska riskbedömas, följas upp och åtgärdas. 
147 anmälningar har gjorts i RIA under 2018 fördelat på 
följande rubriker:

Sedan juli månad 2018 kan särskilt noteras 16 stycken RIA- 
anmälningar kopplade till Region Skånes indragning av 
syrgasdelegering. Räddningstjänsten Syd för dialog med 
Region Skåne om vikten av att fortsätta delegera syrgas då 
denna gör skillnad vid sjukvårdslarm och andra insatser. 
Förhoppningen är att dialogen ska resultera i ett återinför- 
ande av syrgas.  

Fem allvarliga olycksfall i arbetet (3.3a anmälan) har 
anmälts till Arbetsmiljöverket. Två av ärendena rör hud- 
påverkan och illamående efter insats och övning, de  
andra berör hot och våld vid tjänsteutövning, kränkande 
särbehandling samt fallolycka under insats. Händelserna 
har utretts internt.

Riskobservation 57 (41)
Tillbud 47 (39)
Olycksfall 23 (40) 
Färdolycksfall 4 (1)
Arbetssjukdom 0 (5)
Miljö 7 (5)
Egendom/säkerhet 3 (6)
Säkerhetsobservation 6 (5)
Totalt 147 (142)

Arbetsmiljö  
Det har varit ett händelserikt arbetsmiljöår i positiv mening. 
Först och främst visar den årliga nöjd medarbetarundersök-
ningen (NMI) att arbetsmiljön klart förbättrats i jämförelse 
med 2017. Undersökningen bygger på Sveriges Kommuner 
och Landstings enkät med frågor om hållbart medarbetar- 
engagemang (HME), vilka fokuserar på ledning, styrning 
och motivation. Resultatet är ett index och var 2018 71,  
i jämförelse med 66 i 2017. 

Under hösten inleddes en upphandling av ny företags-
hälsovård. Avtalet med företagshälsovården Avonova Hälsa 
AB har därför förlängts till och med sommaren 2019. 

Centrala Skyddskommittén (CSK) har haft fyra planerade 
möten under året och behandlat förbundsövergripande 
arbetsmiljöfrågor. Dialog har fortsatt om hur skyddsfrågor 
ska hanteras och samarbetet med arbetsgivaren ska bedrivas. 
Skyddsorganisationen täcker nu upp samtliga skyddsom- 
råden och två huvudskyddsombud samordnar skydds- 
ombuden. CSK har behandlat flera stora och viktiga 
arbetsmiljöfrågor, exempelvis uppdraget om pågående 
dödligt våld, radiokommunikation och buller, ny slangtvätt 
och ett återinförande av medicinska kontroller för samtliga 
brandmän och styrkeledare. 

Under året har två viktiga riktlinjer och rutiner reviderats: 
alkohol och droger samt kränkande särbehandling. Dessa 
beslutas i början av 2019. Riktlinjen för uppgiftsfördelning 
inom arbetsmiljö har omarbetats och beslutats i linje med 
den nya organisationen.

Under 2018 har SALT-gruppen (samtal- och avlastnings-
stöd) genomfört 26 avlastande samtal för medarbetare som 
varit på påfrestande insatser. SALT-gruppen har förstärkts 
med en ny samtalsledare från vår deltidsorganisation. 
Gruppen ska vidareutvecklas och vara en viktig del i det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Avvikelsehantering
Alla avvikelser inom arbetsmiljöområdet rapporteras i ett 
webbaserat system (IA) som AFA försäkring tillhandahåller. 

Vårt arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del av vardagen  
i förbundet. Det innebär att systematisera arbetsmiljö- 
aktiviteterna, riskbedöma samt arbeta förebyggande.  Alla 
perspektiv ska beaktas; organisatoriska, sociala och fysiska.

HÄLSA & ARBETSMILJÖ

ST
Ö

D
JA

N
D

E 
M

ÅL
   

2017 års siffror inom parentes. 
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Vi ska ha ett dokumenterat miljöledningssystem och aktivt 
arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan.

 

MILJÖ

Under året har vi inlett ett samarbete med WIN Guard,  
vars innovativa lösningar kan hjälpa oss att minska vår 
miljöpåverkan. Inledningsvis avsåg arbetet en övergång  
till fossilfria brandbilar, men målet är nu att minska 
beroendet av fossila drivmedel för brandbilar. Vi skickade  
in ansökan till Klimatklivet om att konvertera två tunga 
fordon till RME (rapsmetylester), men Länsstyrelsen avslog 
vår ansökan. Det innebär att vi istället ser över hur vi kan 
fasa ut diesel och övergå till HVO (biodiesel) som drivmedel 
för våra tunga fordon. Fördelen med HVO jämfört med 
RME är att det inte krävs någon konvertering av motorn. 
HVO kan dock innebära en mindre ökning i kostnad för 
drivmedel, vilket direktionen får ta ställning till under 2019.

Inom vår operativa verksamhet har vi sett över och 
radikalt minskat användningen av traditionellt och miljö- 
farligt brandsläckningsskum. Tack vare inköp av nytt materiel 
och kunskapshöjande insatser blev det en förbättring. Vid 
behov används nu istället små mängder miljövänligare skum. 
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 Vad tycker du var bäst under 2018?

– Hösten! Intensiv men fantastisk 
rolig och framgångsrik: Vi var med i 
kommunernas arrangemang för 
äldre, turné med Malmö stad och 
polisen, sen vår egen säkerhetsdag i 
Eslöv. Jag intervjuades i Radio Malmöhus och sen i P4 Extra 
om vikten av individanpassat brandskydd. Jag glömmer 
aldrig när de sa att vi nådde 1,5 miljoner lyssnare!

– Ett händelserikt och lärorikt år! 
Jag började här i januari 2018 och 
kunde inte ett dugg om räddnings-
tjänsten. Men jag tror att det gått 
rätt bra, för det känns bra.
Bäst? Alla fantastiska människor som fick mig att känna mig 
välkommen från första dagen. Det var lätt att bli en i gänget.

Michelle Appelkvist,  
löneadministratör

Bland många bra saker är det tre 
som sticker ut:
-  Känslan av positiv framåtanda  

i förbundet!
-  Lokalöversyn med flera positiva 

effekter
-  Beslut om att köpa in sex nya släckbilar och ett höjdfordon 

till vår vagnpark.

Joakim Blix, enhetschef

– Ett händelserikt år! Särskilt när vi 
representerade Räddningstjänsten 
Syd under skogsbranden i Ljusdal. 
De problem och utmaningar vi 
ställdes inför i skogen var lite ”utanför boxen” jämfört med 
vardagen här nere. Allt från snabba omfall och beslut till att 
möta björnar och älgar! (Ganska sällan någon av detta 
händer i Eslöv). Fick jobba med och lära känna många fina 
människor, både från när och fjärran. Jag tänkte ofta: Så kan 
man också lösa problemet! 

Mattias Karlsson, gruppchef och 
styrkeledare

Britt-Marie Andersson,  
seniorsamordnare
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När något händer är vi beroende av varandra. Då under- 
lättar det om vi har samarbetat tidigare. Under året har vi 
haft stort utbyte med andra myndigheter inom kris- och 
trygghetskommunikation, bland annat med Länsstyrelsen, 
Region Skåne och kommuner i område Syd. Det har varit  
i samband med händelser som snöoväder, eldningsförbud, 
skogsbränder och planerade avstängningar av E22 och E6. 
Men också genom gemensamma övningar, erfarenhets- 
konferenser och nätverk. 

Skogsbränderna i Sverige initierade en omfattande 
räddningsinsats även från Räddningstjänsten Syd. Intresset 
för händelseutvecklingen var stort. Vi hade en kontinuerlig 
intern rapportering och våra medarbetare figurerade vid 
såväl presskonferenser som i olika intervjuer i lokal och 
nationell media. Samtidigt ledde den långvariga sommar- 
värmen till extremt hög brandrisk och eldningsförbud i hela 
Skåne, som under en viss period även omfattade att grilla på 
egen tomt. Vi fick många frågor från allmänheten och 
jobbade löpande med att få ut uppdaterad information på 
vår webbplats och i sociala medier, tillsammans med 
Länsstyrelsen och våra medlemskommuner. 

Kampanjer och arrangemang
Att skapa medvetenhet kring olika risker och öka kunskapen 
om vad den enskilde kan göra vid en olycka är huvudsyftet 
med vår externa kommunikation. Vår samordningsgrupp 
för arrangemang har träffats vid två tillfällen. Inriktningen 
är fortsatt att planera utifrån lokala förutsättningar, rikta  
oss till särskilt riskutsatta och genomföra aktiviteter där vi 
upplever att vi får störst effekt. 

Vi har medverkat på jobbmässor, arrangerat öppet hus 
under skolloven och haft prova-på dagar för de som vill veta 
mer om yrket som brandman. I våras deltog vi i nationella 
krisberedskapsveckan för att sprida kunskap om hur du 
förbereder dig för allvarliga samhällsstörningar. Vi samlades 
också i Malmö och i Lund för att vara med i Pride och stå 
upp för allas lika rättigheter och värde. 

Kommunikationsåret har präglats av ny organisation, 
samverkan inom trygghetskommunikation, räddnings- 
tjänstfrågor ur ett nationellt perspektiv, ökad tillgänglighet 
och riktade insatser för att nå särskilt riskutsatta. 

Intern kommunikation
Vi inledde året med att sjösätta vår nya organisation vilket 
inneburit stort fokus på internkommunikationen. Bland 
annat genom att uppdatera intranätet, ta fram nya mallar 
och en ny presentation om Räddningstjänsten Syd. Ett 
arbete har också inletts för att skapa en enklare och mer 
tillgänglig dokumentstruktur för våra interna styrande 
dokument. 

Under året har den nya dataskyddsförordningen GDPR 
börjat gälla. I samband med det har vi förtydligat vår 
hantering av personuppgifter och successivt infört nya 
rutiner för vår verksamhet.

För att förbättra vår tillgänglighet, stärka vår profil och 
underlätta för besökare att hitta hos oss har vi sett över 
skyltarna på våra stationer. Ett gemensamt formspråk togs 
fram för fasad-, mark-, entré- och hänvisningsskyltar. Vid 
årsskiftet började de nya skyltarna monteras runt om i 
förbundet. 

Under året har vi haft flera regeringsbesök för att samtala 
om en effektiv räddningstjänst. I samband med ett minister-
besök gjorde vi en snabbversion av risktestet med rubriken 
”Hur farlig är du, Morgan Johansson?”. En liten, men viktig 
kommunikationsinsats för att rikta uppmärksamheten mot 
våra frågor.

Trygghetskommunikation
En utmaning för oss är att allmänhetens kännedom om vad 
vi gör är ganska låg. I våras tog vi fram en ny folder som 
berättar om vårt uppdrag och samtidigt beskriver vad den 
enskilde kan göra vid en brand, trafikolycka, hjärtstopp eller 
drunkning. 

Vår kommunikation ska förbättra kännedomen om och förtroendet för Räddningstjänsten Syd, 
liksom intresset för oss som samhällsaktör och arbetsgivare. Den ska även förbättra den enskildes 
förmåga att skydda sig samt att kunna agera vid en olycka.

KOMMUNIKATION OCH VARUMÄRKE 
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Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson gör risktestet under 
ett besök på station Centrum.

Här spelar SVT in nya 
avsnitt till Gissa Alex 

tillsammans med 
brandmännen Jesper  

och Elin. 

I samband med äldresäkerhetsdagen deltog vi i kommunens 
trygghetsskapande aktiviteter. Vi arrangerade också en 
seniorsäkerhetsdag i Eslöv med stort engagemang från 
pensionärsföreningar, Eslövs kommun och andra samhälls- 
aktörer. Vår seniorsamordnare Britt-Marie fick också stort 
genomslag i Sveriges Radio där hon berättade om olika 
möjligheter till individanpassat brandskydd.   

När höstmörkret tog över gjorde vi en satsning om 
trafiksäkerhet och vikten av att synas med reflexer. Vi 
avslutade året med en favorit i repris; räddningstjänsterna  
i Skånes gemensamma julkalender.

Sommaren bjöd på strålande sol och badväder lagom till vår 
kampanj om vatten- och grillsäkerhet. Distrikten var ute på 
olika badplatser och vi har uppmuntrat allmänheten att göra 
vårt sommarrisktest genom annonsering. Våra budskap har 
även funnits med på solstift och solglasögon som vi delat ut. 

Besöker du ett bibliotek i Eslöv, Kävlinge, Lund eller 
Burlöv kan du bekanta dig med vårt risktroll som finns på 
bokmärkena. Vi samarbetar även med Trafikkalendern för 
att nå elever i Burlöv, Lund och Malmö.

I SVT Barnkanalen gjorde vi fyra avsnitt till programmet 
”Gissa Alex”, där programledaren med hjälp av brandmännen 
Elin och Jesper fick prova på olika delar av brandmannayrket. 
 

En ung besökare får prova vår utrustning.
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Lärande från bostadsbränder
I oktober var det slutredovisning för tre forskningsprojekt 
med temat ’Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till 
följd av brand’. De MSB-finansierade projekten har löpt 
under fem år och vi har bidragit med allt ifrån hur vi jobbar 
förebyggande med informationsinsatser till remisser och 
tillsyner. Utöver detta har vi årligen försett projektet med 
data från händelserapporter som forskarna byggt sina 
modeller utifrån.

Ett flertal medarbetare från Räddningstjänsten Syd 
närvarade under slutredovisningen för att få inspiration  
till vidare arbete. Några av lärdomarna var att brändernas 
omfattning har minskat över tid, men att konsekvensen av 
brand fortfarande är allvarlig då individer omkommer även 
vid små bränder. Det är framförallt äldre personer med 
rörelsesvårigheter som drabbas. Vi fick se exempel på hur vi 
kan minska tiden från larm till framkomst genom  
att fler aktörer i samhället nyttjas när larmet går. Så den 
viktigaste lärdomen från de tre projekten är att vi måste 
samverka för att gemensamt lösa bostadsbrandsfrågan. 

Ett normkritiskt perspektiv på olyckor
’I Sverige ha alla ha ett likvärdigt skydd mot olyckor’. Med 
denna motivering sökte vi under våren pengar från Vinnova 
för projektet ”Ett normkritiskt perspektiv på olyckor”. Vi 
beviljades pengar och startade upp tillsammans med 
avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet vid 
Lunds universitet. Vi började med en analys över olyckor i 
Sverige. Generellt kan vi se att den som orsakar olycka är 
den som skadas/omkommer, med undantag av trafikolyckor. 
Vid trafikolyckor är det oftare någon annan än den som orsakar 
olyckan som skadas eller omkommer. Den norm som finns 
gällande trafikolyckor är att unga män oftast orsakar och 
drabbas vid trafikolyckor och det är även mot denna grupp 
vi riktar mycket av det förebyggande arbete. Vår analys visar 
dock att denna norm inte stämmer helt med verkligheten. 
Vi behöver nyansera bilden lite och bredda det förebyggande 
arbetet om vi vill ge ett likvärdigt skydd mot olyckor. 

Under höstens tre seminarier har vi diskuterat denna fråga 
utifrån insamlade data och sammanställd forskning. 
Trafikverket, Polisen, kommunen, Transportstyrelsen och 
räddningstjänsten har varit representerade. Under projektets 
sista möte diskuterades även hur vi kan fortsätta arbetet med 
att normkritiskt granska olyckor och jobba förebyggande på ett 
bättre sätt.

UTVECKLING
OCH LÄRANDE 

Betim i full koncentration under en intern utbildning på station Centrum i Malmö.
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FEMÅRSÖVERSIKT 2014–2018

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (tkr)

2018 2017 2016 2015 2014

Verksamhetens intäkter 323 954 307 927 301 008 293 634 291 885

Verksamhetens kostnader -316 791 -300 777 -298 257 -283 117 -284 459

Avskrivningar -6 995 -7 463 -6 598 -6 423 -5 694

Verksamhetens nettokostnad 168 -313 -3 847 4 094 1 732

Finansiellt netto 639 778 3 988 -1 968 784

Årets resultat 807 465 141 2 126 2 516

Eget kapital 16 192 15 385 14 920 14 779 12 653

Utgående avsättning till pensioner 108 378 101 282 96 618 87 117 79 787

Finansiella placeringar 91 795 99 733 94 505 77 259 35 051

Likvida medel 31 907 25 174 23 129 28 954 66 455

Investeringsutgifter 8 465 4 732 9 142 8 650 6 442

Antalet anställda 487 484 457 478 476

Sammanlagt invånarantal i medlemskommunerna 545 669 537 175 528 092 519 380 513 273
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Vår ledningsgrupp träffas varje torsdag för att leda vår organisation framåt!
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EKONOMISK MÅLUPPFYLLELSE

MÅL MÅLUPPFYLLELSE/ KOMMENTAR

Övergripande verksamhetsmässigt mål

Räddningstjänsten Syds verksamhet ska bedrivas med god ekonomisk

hushållning. Förbundet ska ha en stor ekonomisk medvetenhet

och en helhetssyn på alla resurser vi disponerar. Personal, material,

fordon, lokaler med flera resurser ska nyttjas på ett sådant sätt att

vi når våra mål och uppdrag till nytta för våra medlemskommuner,

dess medborgare och övriga intressenter.

En helhetssyn präglar förbundets arbete och hushållning av resurser.
Några exempel från 2018: En översyn av den interna organisationen 
har slutförts för att utveckla och effektivisera verksamheten; exempel- 
vis har första linjens chefer inrättats för ett tydligare och närmare 
ledarskap. Förbundet har deltagit och samordnat södra Sveriges  
insatser i samband med skogsbranden i Hälsingland under som- 
maren. Hembesöksverksamheten har under året externt utvärderats 
och ett fortsatt utvecklingsarbete kommer att ta vid. Det övergripande 
verksamhetsmässiga målet anses i allt väsentligt vara uppfyllt. 

Övergripande finansiella mål

Resultat och eget kapital 

Räddningstjänsten Syd ska ha en ekonomi i balans och en beredskap

att möta ekonomiska risker och oförutsedda händelser. Det årliga

överskottet ska vara positivt. Målet för det egna kapitalet är under år

2018 justerat till 7 mkr.

Årets resultat uppgår till 807 tkr. Det utgående egna kapitalet uppgår 
till 16,2 mkr. Målen är uppnådda.

Pensioner 

Varje år ska Räddningstjänsten Syd göra maximal avsättning till

pensioner för att garantera förbundets pensionsförpliktelser.

Maximal avsättning har gjorts till pensioner utefter beräknings- 

underlag från förbundets pensionsadministratör KPA. Målet är 
uppfyllt.

Likviditet 

Likvida medel ska placeras räntebärande. Ränteintäkterna ska i

relation till genomsnittlig behållning kassa bank om möjligt uppgå

till inflationen KPI (12-månader).

Ränteintäkter/genomsnittlig likviditet 0%. KPI 12 månader 2018 

2,0%. Då möjligheterna till ränta på transaktionskonton idag är 

obefintlig anses målet i stort uppfyllt.

Investeringar 

Förbundets investeringar ska finansieras med egna medel. Investerings-

ram sätts i samband med rambudget. Eventuella investeringsbidrag kan

adderas till detta belopp. Kvarvarande investeringsmedel från tidigare år

kan ombudgeteras.

Investeringsutgifterna för 2018 uppgår till 8 465 tkr. Ram 13 000 tkr.  
Finansiering har skett med egna medel. Avvikelsen ligger främst 
i några senarelagda och omprioriterade investeringar. Målen är 
uppfyllda.

Uppföljning och analys 
Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande under
året och ha en direkt koppling till verksamhetsplanen.
Avvikelser ska noteras och åtgärder ska vidtagas.

Uppföljningar och analyser av verksamhet och ekonomi har skett
under 2018 enligt plan. Korrigerande åtgärder har initierats för
avvikelser. Målet är uppfyllt.

Mål för god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska alla kommuner, landsting och kommunal- 
förbund ha mål för en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Direktionen har i december 2015 fastställt mål för god ekonomisk 

hushållning i Räddningstjänsten Syd för perioden 2016-2019.  
Dessa mål har reviderats av direktionen i juni 2017.

2018 års balanskravsresultat är positivt. Förbundets 
upparbetade egna kapital överstiger beslutad nivå. 
Ekonomiska mål i övrigt är i stort uppfyllda och  
ekonomisk buffert finns för delfinansiering av fram-
tida investeringar. Direktionen anser med beaktande 
av detta att förbundet uppfyller kommunallagens krav 
på ekonomisk balans.

BERÄKNING OCH REDOVISNING AV BALANSKRAVSRESULTAT (tkr)
Årets resultat enligt balansräkningen (tkr) 807

Reducering av realisationsvinster -40

Orealiserade förluster i värdepapper 982

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1 749
Balanskravsresultat 1 749
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EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATÖVERSIKT (tkr)

Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018 Utfall 2017

Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag 280 437 280 437 0 274 669

Övriga intäkter 43 517 33 479 10 038 33 258

Summa verksamhetens intäkter 323 954 313 916 10 038 307 927

Personalkostnader -227 767 -224 031 -3 736 -214 423

Övriga driftskostnader -89 024 -87 179 -1 845 -86 354

Avskrivningar -6 995 -7 500 505 -7 463

Summa kostnader -323 786 -318 710 -5 076 -308 240

Verksamhetens nettokostnader 168 -4 794 4 962 -313

Finansiella intäkter 3 894 3 077 817 2 986

Finansiella kostnader -3 255 -2 683 -572 -2 208

Resultat 807 -4 400 5 207 465

Allmänt om resultatet
Räddningstjänsten Syd uppvisar ett positivt resultat för år 2018 med 
807 tkr. Jämfört med det för året budgeterade resultatet med ett 
underskott på 4 400 tkr ger detta en positiv budgetavvikelse med  
5 207 tkr. Ingångsvärdena för 2018 var en underfinansierad budget 
där verksamheten skulle bedrivas i stort oförändrad genom att delar av 
förbundets egna kapital tillfälligt skulle nyttjas. Bidragande orsaker till 
resultatförbättringen ligger i icke-budgeterade intäkter i form av bidrag 
från Malmö stad inom satsningen Tryggare Malmö 1 700 tkr, uttag från 
förbundets överskottsfond hos KPA pension AB med 500 tkr. Till detta 
kommer minskade kostnader för sociala avgifter och pensioner med  
ca 2 600 tkr. 
 Förbundets verksamhet och ekonomi har märkbart påverkats av 
sommarens skogsbränder. Räddningstjänsten Syd har för medverkan 
begärt ersättning enligt gällande norm med 4 500 tkr. På kostnads- 
sidan finns främst personalkostnader och vissa utlägg samt visst 
slitage av material och utrustning.
 Under april månad utsattes station Centrum i Malmö för ett brand- 
attentat. Viss utrustning och del av lokal förstördes. Ett omfattade rep- 
arationsarbete har fått vidtagas. Vidare har generella säkerhetshöjande 
åtgärder genomförts i förbundet. Ersättningar från försäkringsbolag och 
fastighetsägare har utgått med 990 tkr för kostnader och merarbete.

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag
Intäkter från medlemskommunerna i form av medlemsavgifter för
basuppdrag följer budget. Medlemsavgiften för basuppdrag räknades
inför 2018 upp med 2,10 %. Under 2018 har förbundet inte haft 
några tilläggsuppdrag från någon medlemskommun.

Övriga intäkter
Räddningstjänsten Syds övriga intäkter omfattar tillsyn- och tillstånds-
hantering, hantering av automatlarm, operativa intäkter som är 

kopplade till vissa typer av utryckningar, extern utbildning, lokal- 
uthyrning, övrig försäljning och övriga bidrag. Jämfört med budget 
uppkommer en positiv budgetavvikelse på totalt 10 038 tkr. Jämfört 
med år 2017 är övriga intäkter 10 259 tkr högre där ersättning  
för skogsbranden svarar för 4 500 tkr. Till detta kommer del av 
Tryggare Malmö, vissa försäkringsersättningar samt pris och 
volymförändringar.
 Intäkterna från tillståndsverksamheten har en positiv budgetavvikelse 
på 455 tkr. Avgiftsintäkterna avseende tillsynsverksamheten uppvisar 
en negativ budgetavvikelse på 553 tkr kopplat till lägre personal- 
bemanning inom verksamhetsområdet. De bidragsintäkter till ökad 
fokuserad tematillsyn förbundet erhållit inom Tryggare Malmö redovisas 
under bidragsintäkter nedan.
 Automatlarm har en positiv budgetavvikelse på 479 tkr där såväl 
årsavgifterna som intäkter för teknisk service ökar.
 Intäkter från operativa insatser har en positiv budgetavvikelse med 
totalt 5 314 tkr, därav 4 500 tkr avser skogsbranden. Flera delposter 
har positiva avvikelser, exempelvis fler debiterade insatser i andra 
kommuner och ett högre antal sjukvårdsrelaterade tjänster än 
budgeterat. Samverkansavtalet avseende RC Syd med räddningstjäns-
terna i område Syd har också inbringat högre intäkter än beräknat då 
viss arbetstid ersatts ekonomiskt.
 Extern utbildning visar på en negativ budgetavvikelse på 118 tkr.
 Intäkter från övrig försäljning av material och viss utlåning av 
personal visar på ett överskott jämfört med budget på 785 tkr. Främsta 
orsaken till överskottet är konferensarrangemang och utlåning av 
personal till externa projekt och organisationer.
 Övriga bidrag överstiger budget med 3 558 tkr. Bidragande orsaker 
här är de ovan nämnda medel förbundet erhållit för satsningen Trygg 
Malmö. Totalt har förbundet redovisat 2 600 tkr, där 900 tkr är 
resterande medel från 2017. Till detta kommer ersättningar från 
försäkringsbolag och fastighetsägare för åtgärder i samband med 
branden på station Centrum med 990 tkr.
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av året jämfört med plan. Jämfört med år 2017 har avskrivningskost-
naderna minskat med 468 tkr vilket beror på att vissa investeringar 
under året har slutavskrivits. 

Finansiella poster
Finansiella intäkter
Räddningstjänsten Syds finansiella intäkter består främst av räntor  
och utdelningar på kortfristiga finansiella placeringar. De finansiella 
intäkterna uppgår sammanlagt till 3 894 tkr jämfört med budgeterade 
3 077 tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på 817 tkr. 500 tkr  
av denna avvikelse avser uttag från överskottsfond relaterad till för- 
bundets pensionsförsäkring hos KPA vilken redovisas som finansiell 
intäkt. Jämfört med 2017 har de finansiella intäkterna ökat med 908 tkr.

Finansiella kostnader
De finansiella kostnaderna består av bankavgifter, övriga räntekostnader 
och den finansiella delen av förbundets pensionsavsättning. De finan- 
siella kostnaderna uppgår totalt till 3 255 tkr jämfört med budgeterade 
2 683 tkr vilket ger en negativ avvikelse med 572 tkr. I avvikelsen 
ligger en reservering till icke realiserad kursfallsreserv för förbundets 
kortfristiga placeringar med 982 tkr. Den finansiella delen av förbun- 
dets pensionsskuld är 455 tkr lägre än budgeterat. Jämfört med 2017 
så har de finansiella kostnaderna ökat med 1 047 tkr där den största 
delen är hänförlig till kursfallsreserveringen.

Pensionsåtagande
Räddningstjänsten Syd svarar för intjänade pensioner från och med 
förbundets start den 1 januari 2006. Direktionen har i december 2015 
antagit pension för förtroendevalda (OPF-KL) att gälla från och med  
1 januari 2015. Förbundet har en pensionspolicy som reglerar 
pensionshanteringen.

Utryckningspersonalens särskilda avtalspension, förtroendevalda 
samt enstaka särskilda avtalspensioner tryggas genom pensionsav- 
sättningar. Övriga pensionsåtaganden tryggas genom en så kallad 
försäkringslösning genom pensionsbolaget KPA.

Utryckningspersonalen har rätt att gå i pension vid 58 års ålder, 
under förutsättning att de arbetat inom räddningstjänst i 30 år, varav 
25 år i utryckningstjänst. Pensionsrätten inarbetas löpande av per- 
sonalen och kostnaden beräknas av förbundets pensionsadministratör 
KPA. Historiskt sett har pensionsåldern varit högre än 58 år. I 
beräkningen har antagits en genomsnittlig pensionsålder om 60 år.

Upplysningar om pensionsförpliktelser (tkr)

2018 2017

Avsättning för pensioner (inklusive löneskatt) 108 378 101 282

Ansvarsförbindelser 0 0

Finansiella placeringar 91 795 99 733

Återlånande medel 16 583 1 549

Med start från januari 2014 har Räddningstjänsten Syd vissa 
finansiella placeringar i obligationer, räntebevis och aktier i enlighet 
med fastställd policy. Återstående medel används i verksamheten 
genom så kallat återlån, bland annat till att finansiera investeringar 
utan att förbundet behöver ta upp extern finansiering.

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Personalkostnaderna uppgår totalt till 227 767 tkr. Detta ger en 
negativ budgetavvikelse på 3 736 tkr. Jämfört med 2017 har 
personalkostnaderna totalt ökat med 13 334 tkr. Extra personal- 
kostnader relaterade till skogsbranden uppgår till ca 3 100 tkr.

Personalkostnaderna kan delas upp i två delposter. Löner och 
ersättningar uppvisar ett underskott på sammanlagt 6 386 tkr där  
ca 2 400 tkr är relaterat till skogsbranden. Vidare finns ökade löne- 
kostnader kopplat till omställning till ny organisation, vägavstängningar 
med mera.

Den genomsnittliga lönekostnadsökningen i samband med  
lönerevisionen 2018 var cirka 2,5 %. Sociala avgifter och pensions- 
kostnader understiger budget med 2 647 tkr. Här är det främst lägre 
nettoavsättning till särskild avtalspension jämfört med tidigare 
prognosberäkningar som påverkar avvikelsen.

Övriga driftskostnader
Övriga driftskostnader uppgår totalt till 89 024 tkr. Bland de övriga 
driftskostnaderna finns de större kostnadsposterna IT och telekom- 
munikation, köpta tjänster, fordon, materiel samt information, 
fastigheter, utbildning och konferenser. Sammantaget har övriga 
driftskostnader ett underskott jämfört med budget på 1 845 tkr där 
direkta kostnader avseende skogsbranden uppgår till ca 300 tkr. 
Vidare finns ökade kostnader relaterade till tidigare nämnd brand  
och ökade bevakningskostnader. Jämfört med 2017 har de övriga 
driftskostnaderna ökat med 2 670 tkr.

IT och telekommunikation understiger budget med 271 tkr 
beroende på lägre kostnader för hosting och datanät. Köpta tjänster 
visar ett underskott på totalt 897 tkr jämfört med budget. Högre 
kostnader för konsulter inom säkerhet samt köp av operativa tjänster 
från andra räddningstjänster bidrar främst till budgetavvikelsen.

Maskiner och förbrukningsinventarier understiger budget med  
571 tkr där vissa inköp senarelagts i väntan på beslut om teknikval. 

Fordonskostnader, inklusive långtidshyra av samtliga fordon, över- 
stiger budget med 510 tkr. Ökade reparations- och drivmedels- 
kostnader bidrar till budgetavvikelsen.

Materiel och information följer i stort budgeten. 
Fastighetskostnaderna redovisar ett underskott jämfört med budget 

på 1 424 tkr. Bidragande orsak till underskottet är reparationer på 
några av förbundets brandstationer och övningsplats, brandrelaterade 
reparationskostnader samt vissa säkerhetshöjande åtgärder.

Utbildning och konferenser uppvisar ett överskott jämfört med 
budget på 148 tkr.

Representation och personalvård uppvisar ett överskott jämfört 
med budget på 224 tkr.

Resor och övriga kostnader uppvisar ett underskott jämfört med 
budget på 246 tkr. Bidragande orsaker är kostnader för vissa externa 
projekt förbundet medverkar i och där motsvarande bidragsintäkter utgår.

Avskrivningar
Kostnader för planenliga avskrivningar på förbundets anläggningstill-
gångar uppgår till 6 995 tkr vilket är 505 tkr under budget. Bidragande 
orsak här är att vissa större investeringar färdigställts först under slutet 
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(Belopp tkr) Intäkter Kostnader
Nettokostnad exkl. 

medlemsavgifter
Del av medlemsavgift 

och tilläggsuppdrag Resultat Budgetavvikelse

Förbundsledning 4 642 -13 061 -8 419 14 506 6 087 10 487

Verksamhetsstöd 6 238 -96 547 -90 309 90 287 -22 -22

Insats och ledning 15 594 -32 190 -16 596 15 683 -913 -913

Samhällssäkerhet 12 911 -24 116 -11 205 15 616 4 411 4 411

Distrikten 8 026 -161 127 -153 101 144 345 -8 756 -8 756

Totalt 47 411 -327 041 -279 630 280 437 807 5 207

Driftsredovisning
I Räddningstjänstens Syds budgetmodell fördelas alla intäkter och 
kostnader ut till verksamheterna med tillägget att ett visst överskott ska 
redovisas i enlighet med förbundets mål för god ekonomisk hushållning. 
För 2018 var dock budgeten satt till ett underskott på 4 400 tkr enligt 
särskilt beslut av direktionen. Detta underskott är budgeterat under 
förbundsledningen. Driftsredovisningen innehåller förbundsinterna 
poster såsom interna intäkter och interna kostnader, vilket kan leda till 
avvikelser gentemot externredovisningen.

Förbundsledning
Förbundsledningen uppvisar ett överskott på 6 087 tkr vilket ger en 
positiv budgetavvikelse på 10 487 tkr. Den positiva avvikelsen beror 
främst på lägre pensionskostnader och ökade finansiella intäkter.

Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd följer sammantaget i stort budget och redovisar ett 
underskott på 22 tkr. Positiva avvikelser finns bland intäkter relaterade 
till försäkringsersättningar i samband med branden på station Centrum 
och ökade intäkter i samband med förbundets konferensarrangemang. 
Motsvarande kostnadsökningar finns för reparation i samband med 
branden och kostnader i samband med konferensarrangemangen. 

Insats och ledning
Insats och ledning uppvisar ett underskott på 913 tkr. Anledningar till 
detta är ökade personalkostnader samt ökat köp av operativa tjänster  
i samband med räddningsinsatser i förbundsområdet.

Samhällssäkerhet
Samhällssäkerhet uppvisar ett överskott på 4 411 tkr. Bidragande 
orsaker är ökade intäkter genom bidrag för Tryggare Malmö för 2018. 
På kostnadssidan är det främst lägre personalkostnader kopplat till 
vissa vakanser och tjänstledigheter. 

Distrikten
Resultatet för distrikten sammantaget är ett underskott på 8 756 tkr. På 
intäktssidan finns positiva avvikelser för automatlarm och operativa 
intäkter. På kostnadssidan finns ökade personalkostnader hänförliga till 
skogsbranden och den omorganisation som genomfördes under året. 
Delar av detta underskott beror på att viss intern ombudgetering ej skett 
inom förbundet.

Investeringsredovisning

Övergripande objekt (tkr) Utfall Varav  
pågående

Budget* Avskr. 
tid

Program och licenser 243 107 1 400 3-5 år

IT, radio och kommunikation 1 470 1 416 2 700 5-10 år

Räddningsutrustning 1 460 914 3 200 3- 5 år

Övriga inventarier 1 663 785 1 300 5-10 år

Lokalrelaterade investeringar 2 300 1 070 3 000 5-10 år

Fordon 1 329 7 1 400 5-10 år

Totalt 8 465 4 299 13 000

*Inklusive medel från tidigare år

Investeringsutgifterna under 2018 uppgår till 8 465 tkr vilket ska
jämföras med budgeterade inklusive kvarvarande medel från tidigare
år på ca 13 000 tkr som ger en positiv avvikelse på 4 535 tkr. I 
avvikelsen ligger några större pågående investeringar vilka ännu inte 
har färdigställts bland annat uppgradering av automatiska brandlarm 
till stationerna i Lund och Löddeköpinge. Vidare har vissa investeringar 
senarelagts i väntan på fortsatt utredning och val av tekniska lösningar. 

Under året har investeringar skett i en påbörjad uppgradering av 
förbundets ekonomisystem. Inom kategorin IT, radio och kommunikation 
har uppgradering av servrar och utbyte av Rakel-terminaler fortsatt. 
Inom räddningsutrustning har utbyte av kompressor till andningsskydd 
skett samt utrustning till tung räddning. Bland övriga inventarier  
finns anskaffningar av tvättutrustning för renare arbetsmiljö och 
komplettering av möbler. Inom lokalrelaterade investeringar har 
köksombyggnaderna i Lund och Löddeköpinge färdigställts. Vidare  
har ett antal säkerhetshöjande investeringar skett i förbundets olika 
lokaler. Fordonsinvesteringarna består av fyra funktionsfordon, en 
minibuss och sextio äldre fordon som tidigare leasats från Malmö 
Leasing AB.

Avkastning på finansiella placeringar

2018 2017

Årets avkastning real (tkr) 3 390 2 890

Mål inflation + 0,5 % 2,5% 2,2%

Avkastning under året 2,9% 2,9%

Driftsredovisning
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RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING, REDOVISNING (tkr)

Not Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018 Utfall 2017

Verksamhetens intäkter

- Medlemsavgifter 1 280 437 280 437 0 274 669

- Övriga intäkter 1 43 517 33 479 10 038 33 258

Summa verksamhetens intäkter 323 954 313 916 10 038 307 927

Verksamhetens kostnader

- Verksamhetens kostnader 2 -316 791 -311 210 -5 581 -300 777

- Avskrivningar 5,6 -6 995 -7 500 505 -7 463

Verksamhetens nettokostnader 168 -4 794 4 962 -313

- Finansiella intäkter 3 3 894 3 077 817 2 986

- Finansiella kostnader 4 -3 255 -2 683 -572 -2 208

Resultat före extraordinära poster 807 -4 400 5 207 465

Årets resultat  807 -4 400 5 207 465

Nima jobbar som registrator och ekonomiassistent. Hans huvudsakliga arbetsområden är diarieföring, arkivering och debitering.
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BALANSRÄKNING, REDOVISNING (tkr)

Not 2018 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 725 887

Materiella anläggningstillgångar 6 29 532 27 900

Summa anläggningstillgångar 30 257 28 787

Omsättningstillgångar

Fordringar 7 25 121 16 243

Kortfristiga placeringar 8 91 795 99 733

Kassa och bank 9 31 907 25 174

Summa omsättningstillgångar 148 823 141 150

Summa tillgångar 179 080 169 937

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början 15 385 14 920

Årets resultat 807 465

Summa eget kapital 16 192 15 385

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 10 108 378 101 282

Summa avsättningar 108 378 101 282

Skulder

Långfristiga skulder 11 184 267

Kortfristiga skulder 12 54 326 53 003

Summa skulder 54 510 53 270

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 179 080 169 937

Panter och andra jämförliga säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar och skulder Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS, REDOVISNING (tkr)

Not 2018 2017

Tillförda medel

Resultat efter finansiella poster 807 465

Justering för av- och nedskrivningar 5,6 7 977 7 463

Utrangerat under året 0 0

Ökning/minskning avsättningar 7 096 4 664

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 15 880 12 592

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -8 878 1 406

Ökning/minskning kortfristiga placeringar 6 956 -5 228

Ökning/minskning kortfristiga skulder 1 323 -1 514

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 281 7 256

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 5 -243 -374

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -8 222 -4 358

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 465 -4 732

Finansieringsverksamhet

Ökning/minskning av långfristiga skulder 11 -83 -479

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -83 -479

Årets kassaflöde 6 733 2 045

Likvida medel vid årets början 25 174 23 129

Likvida medel vid årets slut 31 907 25 174

Förändring av likvida medel 6 733 2 045
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Medlemmar

INVÅNARE

2018-12-31 2017-12-31

Burlöv 18 360 18 073

Eslöv 33 557 33 236

Kävlinge 31 491 30 959

Lund 122 948 121 274

Malmö 339 313 333 633

Summa 545 669 537 175

GENOMSNITTLIG MEDLEMSAVGIFT BASUPPDRAG  
PER INVÅNARE

2018 2017

Räddningstjänsten Syd totalt 514 kr 511 kr

Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunallagen, Lag om
kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna är oförändrade.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för uppgradering av IT-system och motsvarande redovisas  
som immateriell tillgång under förutsättning att anskaffningsvärdet 
överstiger fem prisbasbelopp (227 500 kr 2018) och tillgången 
förväntas ge upphov till framtida ekonomiska fördelar under minst  
tre år. Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. 
Avskrivningarna påbörjas månaden efter att anskaffningen tagits i  
bruk och kopplas till gällande licensavtal, dock längst fem år.

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, utrustning med mera med minst tre års ekonomisk 
livslängd och ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp  
(45 500 kr 2018) redovisas som materiella anläggningstillgångar. 
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaff-
ningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningarna 
påbörjas månaden efter anskaffningen och att anläggningen tagits i 
bruk.

De huvudsakliga avskrivningstider som tillämpas är: 
Ombyggnation i fastighet  10 år
Räddningstjänstmaterial  5–10 år
Kommunikationsutrustning  5–10 år
IT-utrustning  3–5 år
Fordon  5–10 år
    

Leasing
Förbundets fordonsvagnpark har hittills leasats enligt beslut i 
direktionen från Malmö Leasing AB (tidigare Vagnparken i Skåne AB). 
Sedan 2015 kan icke-operativa fordon ägas av förbundet. Under 2018 
har direktionen beslutat att även operativa fordon kan ägas av 
förbundet. Förbundet har under året övertagit 60 äldre fordon från  
Malmö Leasing AB. För närvarande leasas 39 (118) fordon. Dessa 
leasingavtal klassificeras som operationella avtal. Leasingkostnaden 
uppgick under 2018 till 7 549 tkr (7 786 tkr).

Framtida leasingavgifter för nuvarande vagnpark beräknas
uppgå till:
5,8 mkr (7,0 mkr) som förfaller inom ett år.
20,7 mkr (21,4 mkr) som förfaller inom två till fem år.
23,7 mkr (25,8 mkr) som förfaller senare än fem år.

Kortfristiga placeringar 
Förbundets placeringar i värdepapper i aktier, obligationer och
räntebevis avseende pensionskapitalet klassificeras som kortfristiga
placeringar i enlighet med rekommendation RKR 20. Portföljen
värderas kollektivt och värdering sker till lägsta värdet av anskaffnings- 

respektive marknadsvärdet. Anskaffningsvärdet för obligationer och
räntebevis beräknas enligt effektivräntemetoden.
 För obligationer noterade i utländsk valuta har valutasäkring skett
genom valutaswap och säkringsdokumentation upprättats varvid
värdering sker till rådande växelkurs för respektive anskaffningstillfälle.

Avsättningar
Under avsättningar redovisas pensionsskuldsökningen för den delen  
av utryckningspersonalen som har SAP-avtal. Dessa har rätt att gå i 
pension vid 58 års ålder. Denna pensionsrätt inarbetas löpande av 
personalen och kostnadsförs enligt beräkningar gjorda av förbundets 
pensionsadministratör KPA. Pensionsåldern har historiskt varit högre än 
58 år. För 2018 har dessa beräkningar gjorts med ett antagande om 
genomsnittlig pensionsålder på 60 år (60 år).

År 2015 antog direktionen bestämmelser för pension för förtroende- 
vald (OPF-KL) och avsättningar har gjorts enligt bestämmelserna för 
intjänad pensionsrätt från och med år 2015. Till detta kommer 
redovisning av enstaka avtalade särskilda avtalspensioner.

Skuldökningen redovisas under verksamhetens kostnader förutom 
den finansiella delen som redovisas under finansiella kostnader. 
Pensionsrätt som inarbetats före den 1 januari 2006 för personal som 
vid förbundsbildningen övergick till anställning i Räddningstjänsten Syd 
bekostas av medlemskommunerna. Detta innebär att förbundets 
pensionsskuld redovisas helt och hållet i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Under långfristiga skulder redovisas statligt investeringsbidrag till
ombyggnad och utrustning av räddningscentral. Skulden kommer
att lösas upp och intäktsföras i den takt utrustningen skrivs av.
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NOTER

Beloppen är i samtliga fall i tkr om inte annat anges.

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Verksamhetens intäkter avser bidrag från medlemskommunerna, tilläggsuppdrag, externa intäkter för exempelvis tillsyn och tillståndshantering,  
automatiska brandlarm, ersättningar för vissa operativa insatser, utbildning, övriga bidrag med mera.

MEDLEMSAVGIFT OCH TILLÄGGSUPPDRAG 2018 2017

Förbundsmedlem Medlemsavgift Tilläggsuppdrag Totalt bidrag Medlemsavgift Tilläggsuppdrag Totalt bidrag

Burlöv 9 367 0 9 367 9 229 0 9 229

Eslöv 17 471 0 17 471 17 168 0 17 168

Kävlinge 16 209 0 16 209 15 930 0 15 930

Lund 62 958 0 62 958 61 773 0 61 773

Malmö 174 432 0 174 432 170 569 0 170 569

Summa 280 437 0 280 437 274 669 0 274 669

ÖVRIGA INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018 Utfall 2017

Tillståndshantering 1 505 1 050 455 903

Tillsyn 2 862 3 415 -553 2 558

Automatlarm 13 579 13 100 479 12 745

Operativa insatser 10 548 5 234 5 314 6 232

Extern utbildning 6 082 6 200 -118 6 225

Hyresintäkter 2 127 2 009 118 2 129

Övrig försäljning 1 186 401 785 574

Övriga bidrag 5 628 2 070 3 558 1 892

Summa 43 517 33 479 10 038 33 258

Våra deltidsbrandmän övar regelbundet, här är det genomgång efter losstagning på vår övningsplats Barbara.

429



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  |  ÅRSREDOVISNING 201836

N
OT

ER

NOT 2  VERKSAMHETENS KOSTNADER 

Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018 Utfall 2017

Löner och ersättningar 155 603 149 220 -6 383 147 230

Sociala avgifter och pensionskostnader 72 164 74 811 2 647 67 193

Delsumma personalkostnader 227 767 224 031 -3 736 214 423

IT, radio och telekommunikation 7 360 7 631 271 7 521

Köpta tjänster 11 067 10 170 -897 10 125

Maskiner och förbrukningsinventarier 3 834 4 405 571 4 050

Fordon 15 924 15 414 -510 15 346

Materiel och information 7 722 7 740 18 8 159

Fastigheter och lokaler 35 777 34 353 -1 424 33 989

Utbildning och konferenser 2 752 2 900 148 2 416

Representation och personalvård 2 619 2 843 224 2 520

Resor och övriga kostnader 1 969 1 723 -246 2 228

Delsumma övriga driftskostnader 89 024 87 179 -1 845 86 354

Summa 316 791 311 210 -5 581 300 777

            

NOT 3 FINANSIELLA INTÄKTER      

Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018 Utfall 2017

Ränta på Räddningstjänsten Syds koncernkonto  
hos Malmö stad 0 0 0 0

Övriga bankkonton 0 0 0 0

Fasträntekonton 0 0 0 0

Övriga ränteintäkter 504 2 502 6

Räntor och aktieutdelningar m.m. avseende kortfristiga  
placeringar 3 390 3 075 315 2 980

Återföring nedskrivning kortfristiga placeringar
ej realiserad 0 0 0 0

Summa 3 894 3 077 817 2 986

          

NOT 4 FINANSIELLA KOSTNADER      

Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018 Utfall 2017

Bankavgifter 48 58 10 51

Övriga räntekostnader 105 0 -105 81

Finansiell del pensionsavsättning 2 120 2 575 455 1 986

Övriga finansiella kostnader kortfristiga placeringar 0 50 50 90

Nedskrivning kortfristiga placeringar ej realiserad 982 0 -982 0

Summa 3 255 2 683 -572 2 208

430



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  |  ÅRSREDOVISNING 2018 37

N
OT

ER

NOT 5 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 1 579 1 205

Investeringar under året 243 374

Utrangerat under året 0 0

Utgående anskaffningsvärde 1 822 1 579

Ingående ackumulerade avskrivningar -692 -393

Årets avskrivningar -405 -299

Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 097 -692

Bokfört värde immateriella 
anläggningstillgångar 725 887

NOT 6 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 74 931 70 573

Investeringar under året 5 169 7 632

Pågående investeringar 3 053 -3 274

Utrangerat under året -4 0

Utgående anskaffningsvärde 83 149 74 931

Ingående ackumulerade avskrivningar -47 031 -39 867

Årets avskrivningar -6 590 -7 164

Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 4 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -53 617 -47 031

Bokfört värde materiella 
anläggningstillgångar 29 532 27 900

Bokfört värde per kategori   

Maskiner och inventarier 12 767 14 737

Byggnadsinventarier 9 470 9 707

Fordon 2 704 1 917

Pågående investeringar 4 591 1 539

Summa bokfört värde 29 532 27 900

     

NOT 7 FORDRINGAR    

Typ av fordran 2018 2017

Kundfordringar 5 089 3 380

Ingående mervärdesskatt 
skattefri verksamhet 1 822 1 210

Diverse kortfristiga fordringar 307 238

Delsumma 7 218 4 827

Förutbetalda kostnader 12 090 10 458

Upplupna intäkter 263 120

Upplupna intäkter skogsbrand 2018 4 500 0

Upplupna ränteintäkter 1 050 715

Delsumma upplupna intäkter och
förutbetalda kostnader 17 903 11 416

Totalt fordringar 25 121 16 243

 

NOT 8 KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

2018 2017

Aktier 11 955 11 804

Obligationer 58 796 73 961

Räntebevis 22 026 13 968

Värdereglering icke realiserad  
värdeminskning -982 0

Bokfört värde 91 795 99 733

Marknadsvärde 31 december 91 795 103 666

NOT 9 KASSA OCH BANK

Typ av placering 2018 2017

Kassa 1 1

Plusgiro 0 784

Malmö stad koncernkonto 13 697 21 341

Nordea depåkonto 18 209 3 048

Totalt kassa och bank 31 907 25 174
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NOT 10  AVSÄTTNINGAR AVSEENDE PENSIONER

2018 2017

Ingående avsättning 101 282 96 618

Pensionsutbetalningar -3 343 -3 063

Ny intjänad pension 6 959 4 875

Avsättning förtroendevalda OPF-KL 9 10

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2 120 1 986

Förändring av särskild löneskatt 1 385 910

Övrig post -34 -54

Utgående avsättning 108 378 101 282

Aktualiseringsgrad 100 % 100 %

Överskottsfond avseende  
förmånsbestämd ålderspension  
tryggad genom försäkring 0 518

NOT 11  LÅNGFRISTIGA SKULDER

2018 2017

Investeringsbidrag RC Hyllie utrustning 2 643 2 643

Avgår ackumulerad avskrivning utrustning -2 459 -2 376

Totalt långfristig skuld 184 267

NOT 12  KORTFRISTIGA SKULDER

Typ av skuld 2018 2017

Leverantörsskulder 12 914 11 388

Utgående mervärdesskatt 371 218

Personalens källskatt 3 332 3 353

Övriga kortfristiga skulder 103 23

Delsumma 16 720 14 982

Upplupna semesterlöner 18 193 17 475

Upplupna löner och kompledighetsskuld 4 653 4 490

Upplupen pensionskostnad individuell del 6 900 7 350

Upplupen särskild löneskatt pensioner 2 638 2 353

Upplupna sociala avgifter enligt lag 3 900 3 893

Upplupna övriga kostnader 295 588

Förutbetalda projektbidrag "EU Blåljus” 123 248

Förutbetalda projektbidrag "Trygg Malmö" 0 900

Förutbetalda intäkter 904 724

Delsumma upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 37 606 38 021

Totalt kortfristiga skulder 54 326 53 003
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Till Kommunfullmäktige i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö

 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONEN

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, har granskat den verksamhet som 
bedrivits av direktionen.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorernas ansvar är att 
granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och 
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och 
revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig  
grund för bedömning och ansvarsprövning.

Revisorerna har under året särskilt granskat övningsverksamheten samt direktionens arbete med att öka antalet medlems- 
kommuner. När det gäller övningsverksamheten finner vi att förbundet har tillräckliga rutiner för genomförande och 
uppföljning. I fråga om utvidgning av förbundet anser vi att medlemskommunerna bör ta ett tydligare ansvar för för- 
bundets utvidgning samt att direktionen bör konkretisera ansvarsfördelning och samordning.    

Vi bedömer sammantaget att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och  
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, liksom  
att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.  
Vi tillstyrker att direktionens årsredovisning för 2018 godkänns. 

Lund den 15 mars 2019

Sten Dahlvid Birgitta Kuylenstierna Nadel Berit Sjövall                               

Jan Holm *) Håkan Elleström

*) Håkan Elleström har inte deltagit i revisionsarbetet under 2018. 

Till revisionsberättelsen hör de sakkunnigas rapporter som avlämnats:
Granskning av bokslut och årsredovisning 2018
Granskning av direktionens arbete med att öka antalet medlemskommuner
Granskning av förbundets övningsverksamhet
Granskning av delårsrapport per 2018-08-31
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Direktionen är vald på en mandatperiod om fyra år räknat från och 
med 1 januari året efter valår. Under 2018 har direktionen haft fem 
protokollförda sammanträden. I anslutning till några av samman-
trädena har direktionen haft seminarier för att diskutera kommande 
handlingsprogram. 

Direktionen består av 10 ledamöter och 10 ersättare
• Malmö stad utser 5 ledamöter och 5 ersättare 
• Lunds kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare 
•  Eslövs kommun, Kävlinge kommun och Burlövs kommun  

utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare 

FÖRBUNDSDIREKTIONEN
VID RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 

Direktionens ordinarie ledamöter

Susanne Jönsson, ordförande (S) Malmö

Johan Ericsson, 1:e vice ordförande (M) Kävlinge

Tony Hansson, 2:e vice ordförande (S) Eslöv

Anna-Karin Bengtsdotter (S) Malmö

Lilian Gerleman (M) Malmö

Björn Gudmundsson (S) Malmö

Hans-Åke Mårtensson (S) Burlöv

Ulf Nymark (MP) Lund

Magnus Olsson (SD) Malmö

Louise Rehn Winsborg (M) Lund

Direktionens ersättare

Louise Arndt (MP) Malmö

Bernt Bertilsson (C) Lund

Elin Gustavsson (S) Kävlinge

Larserik Johansson (S) Kävlinge 

Adrian Kaba (S) Malmö

Lirije Latifi (S) Malmö

Peter Melinder (M) Eslöv

Mohammad Mohammad (M) Malmö

Sven Sonesson (-) Burlöv

Richard Åhman-Persson (SD) Malmö
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RUBRIK
RUBRIK

Eslö

Marieholm

v

Löberöd

Revinge

Lund

Burlöv

Centrum

Hyllie

Jägersro

Veberöd

Genarp

Kävlinge

Löddeköpinge

Heltidsstationer
RiB, deltidsstation (Räddningspersonal i beredskap)
Räddningsvärn
RC Syd (Räddningscentral område Syd) 

41

• Burlöv

• Eslöv

• Kävlinge

• Lund

• Malmö

VÅRA MEDLEMSKOMMUNER
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ORGANISATION

VERKSAMHETSSTÖD

DIREKTION

FÖRBUNDSDIREKTÖR

Kansli 

Bemanning

Teknik

Service och underhåll

Kommunikation

HR

Ekonomi 

STAB

ENHETEN FÖR  
SAMHÄLLSSÄKERHET

Utbilda och informera

Förebyggande Norr

Förebyggande Söder

ENHETEN FÖR 
INSATS OCH LEDNING

Förmåga

Räddningscentral

Övning och utbildning

DISTRIKT ESLÖV/KÄVLINGE
Stationer:
Eslöv, heltid/deltid
Löddeköpinge, heltid
Kävlinge, deltid
Revinge/Löberöd, deltid
Värnet Marieholm

DISTRIKT LUND
Stationer:
Lund, heltid
Veberöd, deltid
Genarp, deltid

DISTRIKT CENTRUM/BURLÖV
Stationer:
Malmö centrum, heltid
Burlöv, deltid
Malmö frivilliga räddningsvärn

DISTRIKT JÄGERSRO
Stationer:
Malmö Jägersro, heltid

DISTRIKT HYLLIE
Stationer:
Malmö Hyllie, heltid

RÄDDNINGSCHEF
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POSTADRESS
Räddningstjänsten Syd
Box 4434
203 15 Malmö

TELEFON
046-540 46 00

E-POST
info@rsyd.se

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ
www.rsyd.se
www.facebook.com/rtjsyd
twitter.com/rtjsyd
twitter.com/rc_syd
instagram.com/rtjsyd
linkedin.com/company/r-ddningstj-nsten-syd

VI GÅR FÖRE I UTVECKLINGEN MOT ETT OLYCKSFRITT SAMHÄLLE
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-04-01 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:172-045

§ 60
Borgensförbindelse Burlövs Bostäder AB – Revidering av borgensram

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att såsom för egen skuld ingå borgen för Burlövs Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta låne-
belopp om 770 911 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

att det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp,

att, vid beräkning av utrymmet för kommunal borgen, eventuella lån upptagna med annan säkerhet än 
kommunal borgen ska avräknas, samt

att borgensförbindelserna för sådana lån undertecknas av de av kommunstyrelsen utsedda firmatecknar-
na.

Ärendebeskrivning

Burlövs Bostäder AB ansöker i skrivelse den 26 februari 2019 om att få kommunal borgen för upptagande 
av nytt lån, upp till maximalt 284 mnkr, för nybyggnad på fastigheten Arlöv 6:23 och 6:36 inom kv. Ugglan 
etapp I, omfattande 110 lägenheter samt parkeringshus. Den totala projektkostnaden bedöms till 355 
mnkr.

För att uppnå detta uppdrag är det viktigt att ha tillgång till billiga krediter samt fastställa riktlinjer för 
bolagets lånenivå under en aktuell period. Burlövs kommun möjliggör detta genom att kommunfullmäkti-
ge beslutar om en årlig borgensram – så kallad borgensförbindelse.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att ersätta tidigare beslutad ram för borgen, 
perioden 2017–2019, med en ny ram för perioden 2019–2022.

Tidigare total borgensram för samtliga kommunens åtaganden uppgick till 533 822 000 kronor. Ny total 
borgensram för kommunens samtliga åtaganden för 2019 uppgår till 817 822 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-03
Burlövs Bostäders skrivelse 2019-02-26
Sammanställning av borgensförbindelser per 2018-12-31

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-03-03

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:172-045

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Boris Blumenfeld 
Telefon: 040-625 61 63
E-post: boris.blumenfeld@burlov.se

Kommunstyrelsen 

Borgensförbindelse Burlövs Bostäder AB – Revidering av 
borgensram

Sammanfattning
Burlövs Bostäder AB ansöker i skrivelse den 26 februari 2019 om att få kommunal borgen för 
upptagande av nytt lån, upp till maximalt 284 mnkr, för nybyggnad på fastigheten Arlöv 6:23 
och 6:36 inom kv. Ugglan etapp I, omfattande 110 lägenheter samt parkeringshus. Den totala 
projektkostnaden bedöms till 355 mnkr.

För att uppnå detta uppdrag är det viktigt att ha tillgång till billiga krediter samt fastställa riktlin-
jer för bolagets lånenivå under en aktuell period. Burlövs kommun möjliggör detta genom att 
kommunfullmäktige beslutar om en årlig borgensram – så kallad borgensförbindelse.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att ersätta tidigare beslutad ram för 
borgen, perioden 2017–2019, med en ny ram för perioden 2019–2022.

Tidigare total borgensram för samtliga kommunens åtaganden uppgick till 533 822 000 kronor. 
Ny total borgensram för kommunens samtliga åtaganden för 2019 uppgår till 817 822 000 kro-
nor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att såsom för egen skuld ingå borgen för Burlövs Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett 
högsta lånebelopp om 770 911 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

att det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp,

att, vid beräkning av utrymmet för kommunal borgen, eventuella lån upptagna med annan sä-
kerhet än kommunal borgen ska avräknas, samt

att borgensförbindelserna för sådana lån undertecknas av de av kommunstyrelsen utsedda fir-
matecknarna.
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Redogörelse för ärendet
Ett borgensåtagande är inget tvingande för en kommun, utan bör anses som ett kommunalt 
stöd som syftar till att stödja en icke kommunal verksamhet. Därför bör syftet med åtagande 
vara tydligt och sammanfalla med kommunens egna syften och intressen. Orsaken till det är att 
ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att 
fullfölja betalningsförpliktelser för låntagarens räkning om denne inte i utsatt tid kan reglera sin 
skuld. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 december 2010, § 153, att upphäva borgenspolicy för 
Burlövs kommun, fastställd av fullmäktige den 15 februari 1997, § 127. Istället antogs principen 
att fullmäktige årligen eller i samband med utökning räknar fram och fastställer ett totalbelopp 
för borgensåtagandet. Utgångspunkten för nuvarande borgensförpliktelser har varit att begrän-
sa storleken på borgen samt sätta en tidsgräns inom vilken borgen gäller. I de fall borgen teck-
nats finns även ett amorteringskrav från kommunens sida motsvarande 2 procent årligen. Utö-
ver det ska kommunen ta ut en borgensavgift på upptagna lån som kommunen går i god för. 

Syftet med dessa riktlinjer är att begränsa kommunens risktagande samt att vara styrande och 
vägledande för kommunens beslutsfattare och handläggare. Denna hantering möjliggör en styr-
ning under god kontroll och fungerar även till att upplysa kreditgivare och andra externa intres-
senter kring vilka grunder kommunen åtar sig borgensförpliktelser.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

Handläggare

Vid handläggning av ärendet har även kanslichef Charlotta Wemme Dehlin deltagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-03
Burlövs Bostäders skrivelse 2019-02-26
Sammanställning av borgensförbindelser per 2018-12-31

Beslut i ärendet delges

Burlövs Bostäder AB
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
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BORGENSFÖRBINDELSER OCH ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 17-12-31

*  Borgen och andra förpliktelser gentemot kommunens företag, (koncerninterna)

1. Burlövs Bostäder AB, borgensram 
Borgensram KF/2016-11-21 § 117

2018-12-31 501 840 000,00

Utnyttjad borgen per 2017-12-31:
Långivare kod Borgen Lånnr Belopp

nr. 2017-12-31

Kommuninvest 42 79450 100 000 000,00
Kommuninvest 43 83271 81 000 000,00
Kommuninvest 44 86359 95 000 000,00
Kommuninvest 45 93207 81 000 000,00
Kommuninvest 46 101985 85 000 000,00

Summa 2017-12-31 442 000 000,00
 
Summa 442 000 000

Ej utnyttjad del av borgensram: 59 840 000,00

2. Burlövs Bostäder AB[1] för pensionsutfästelser till
anställda enligt kollektivavtal (KF § 10/1987)                                                                   1 502 772

3. Burlövs Bostäder AB, s. k. stående checkräkningskredit   5.000.000 kr                                                      
såsom för egen skuld (KF § 105/1988)
Aktuell låneskuld: Nordea, 0:--  kronor 0

4. Sydvästra Skånes Avfallsaktiebolag (SYSAV) och Kemiavfall
i Skåne AB, såsom för egen skuld för kommunens andelar i
dels pensionsutfästelser enligt PA-KL, dels utfästelser
enligt AGF-KL för arbetstagare (KF § 189/1985) 3 381 144

5. AB Malmöregionens Avlopp, borgen såsom för egen skuld för om-
byggnad och modernisering av pumpstationer (KF § 69/03)
Swedbank – lån. Ursprungligt borgensbelopp kr 1.800.000:-     1 800 000

6. AB Malmöregionens Avlopp, Borgen såsom för egen skuld för finansiering 
av en ny pumpstation i Lomma med tillhörande ledningar (KF 2012-04-06 §43)
Swedbank Hypotek AB Ursprungligt borgensbelopp kr 3.600.000:-   3 600 000
          
7. Sammanlagd ramborgen för AB Sydvattens upplåning intill
ett belopp av 48.000.000 kr (KF 2016-09-26 § 87)
 Av borgensbeloppet har per 2018-06-30 utnyttjats kr 36.627.200 :- 36 627 200
                                                                                                    
Summa 488 911 116

 

* Kommunalt borgens- och förlustansvar avseende egnahem

8. Kommunalt förlustansvar för egnahem, statliga bostadslån
SBAB-lån 40% av låneskuld 6.323 =  2.529 kr                                                          2 529
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Summa 2 529

* Övriga förpliktelser

10. Stiftelsen Burlövs Tennishall, lån såsom för egen skuld med amort tid 30 år 
(KF § 54/2002 ) Ursprungligt borgensbelopp  1.500.000:- 
(KF § 71/2007)  ”                    ”                          200.000:-          
Totalt borgensåtagande uppgår till 1.700.000:-
Aktuell låneskuld: SEB   480.224,84  398 173

11. Socialnämnden, att teckna borgen såsom för egen skuld för
lån till ett sammanlagt belopp om högst 100.000:- till
ändamål som anges i socialtjänstlagen (KF § 36/1986)    
Ändring till högst 150.000:-- (KF § 46/1990) . Ej utnyttjat per 171231 0

12. Sydsim, att teckna borgen såsom för egen skuld intill belopp av 200 tkr i högst två år,  
dock längst till och med den 31 december 2020, till Simklubben Sydsim för tecknande av checkkredit.
(KF §108/2018-12-17) Ursprungligt borgensbelopp  200.000:- 
Aktuell låneskuld 0 kr 0

Summa 398 173

TOTALT ANSVARSFÖRBINDELSER 489 311 818

Övrigt:

12. Solidarisk borgen Kommuninvest:

Burlövs kommun har i mars 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest  i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31
 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet
 ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i 
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Burlövs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och 
totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Burlövs kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick 
till 559 982 578 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 557 042 349 kronor.

Arlöv 

Boris Blumenfeld
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-04-01 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2016:702-290

§ 61
Förvärv av del av fastighet Arlöv 6:22, Grönebo förskola i Arlöv och markanvis-
ningsavtal avseende Lervägen/Bruksvägen i Åkarp

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att förvärva del av fastighet Arlöv 6:22 i Arlöv, Grönebo förskola, på i ärendet redovisade villkor,

att godkänna att en markanvisning på mark i Åkarp tecknas med Burlövs Bostäder AB på i ärendet redovi-
sade villkor,

att anslå 12 580 tkr för ändamålet, samt

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för kvarteret Ugglan längs Dalbyvägen den 6 februari 2017, § 12 
(KS/2014:134). Denna detaljplan ger byggrätter inte enbart för bostäder och parkeringshus utan också för 
förskola. Ett markområde som gränsar till den idag verksamma förskolan Grönebo skapades med ytterli-
gare byggrätter för förskola där möjligheten ges att slå samman dessa båda områden till en större fastig-
het på vilken man sen kan bygga en ny förskola eller bygga till den befintliga.

Den 16 oktober 2017, § 120, beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt nuvarande kommunledningsför-
valtningen att genomföra förhandlingar med Burlövs Bostäder AB om Grönebo förskola. Detta har nu 
gjorts och förslag till köpeavtal föreligger. Idag äger Burlövs Bostäder AB Grönebo förskola och den mark 
som förskolan nyttjar. 

I Åkarp finns en stor efterfrågan på hyreslägenheter och Burlövs Bostäder AB har intresse av att bygga 
hyreslägenheter där. Gällande översiktsplan, Framtidsplanen, utpekar området för tätare bostadsbebyg-
gelse. 

Förslaget är nu att Burlövs kommun förvärvar Grönebo förskola med tomt, reglerar in den i kommunägd 
mark som är planlagd för förskola, samtidigt som Burlövs Bostäder AB erhåller option på att förvärva 
mark för byggnation av lägenheter i Åkarp, ett s.k. markanvisningsavtal upprättas.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20
Förslag till köpeavtal för del av fastighet Arlöv 6:22 i Arlöv, Grönebo förskola, med bilagor
Förslag till markanvisningsavtal Lervägen/Bruksvägen i Åkarp, med bilagor

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-03-20

1/3

DIARIENUMMER

KS/2016:702-290

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Eva Blosfeld 
Telefon: 040-625 64 42 
E-post: eva.blosfeld@burlov.se  

Kommunstyrelsen 

Förvärv av del av fastighet Arlöv 6:22, Grönebo förskola, 
i Arlöv och markanvisningsavtal avseende 
Lervägen/Bruksvägen i Åkarp

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog detaljplanen för kvarteret Ugglan längs Dalbyvägen den 6 februari 
2017, § 12 (KS/2014:134). Denna detaljplan ger byggrätter inte enbart för bostäder och parke-
ringshus utan också för förskola. Ett markområde som gränsar till den idag verksamma förskolan 
Grönebo skapades med ytterligare byggrätter för förskola där möjligheten ges att slå samman 
dessa båda områden till en större fastighet på vilken man sen kan bygga en ny förskola eller 
bygga till den befintliga.

Den 16 oktober 2017, §120, beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt nuvarande kommunled-
ningsförvaltningen att genomföra förhandlingar med Burlövs Bostäder AB om Grönebo förskola. 
Detta har nu gjorts och förslag till köpeavtal föreligger. Idag äger Burlövs Bostäder AB Grönebo 
förskola och den mark som förskolan nyttjar. 

I Åkarp finns en stor efterfrågan på hyreslägenheter och Burlövs Bostäder AB har intresse av att 
bygga hyreslägenheter där. Gällande översiktsplan, Framtidsplanen, utpekar området för tätare 
bostadsbebyggelse. 

Förslaget är nu att Burlövs kommun förvärvar Grönebo förskola med tomt, reglerar in den i 
kommunägd mark som är planlagd för förskola, samtidigt som Burlövs Bostäder AB erhåller 
option på att förvärva mark för byggnation av lägenheter i Åkarp, ett s.k. markanvisningsavtal 
upprättas

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att förvärva del av fastighet Arlöv 6:22 i Arlöv, Grönebo förskola, på i ärendet redovisade villkor,

att godkänna att en markanvisning på mark i Åkarp tecknas med Burlövs Bostäder AB på i ären-
det redovisade villkor,

att anslå 12 580 tkr för ändamålet, samt

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel.
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BURLÖVS KOMMUN 2019-03-20 KS/2016:702-290 2/3

Redogörelse för ärendet
I Burlövs kommun byggs det bostäder som aldrig förr. Detta medför att kommunal service av 
olika slag måste kunna erbjudas. Barnfamiljer flyttar in och barnen ska kunna ges plats i förskola. 
I dag finns en befintlig förskola på Elisetorpsområdet, Grönebo förskola. Den finns på ett mark-
område om ca 2 300 m² med en byggnad för förskola. När kommunen tog fram en ny detaljplan 
för kvarteret Ugglan, området mellan Dalbyvägen, Elisetorpsvägen, Netto och Grönebo, planla-
des även ett område bredvid den befintliga förskolan. Detta område med nyskapade byggrätter 
för förskola ägs av Burlövs kommun. Om man slår ihop befintlig förskola med detta nya område 
planerat för förskola kan man få en fastighet som kan bebyggas med ny och större förskola eller 
bygga till den befintliga. 

Kommunstyrelsen gav 2017-10-16, § 120, nuvarande kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att förhandla med Burlövs Bostäder AB om förvärv av förskolan Grönebo i Arlöv. Utbildnings- 
och kulturnämnden tog innan dess beslut om framställan av behovet av ny förskola i Arlöv. För-
slaget innebar att en ny förskola med sex avdelningar uppförs på befintlig förskolefastighet.  

Det föreslås härmed att Burlövs kommun köper den del av fastigheten Arlöv 6:22 som ägs av 
Burlövs Bostäder AB för 12 480 tkr. Köpeobjektet regleras därefter in i den av kommunen ägda 
grannfastigheten, del av Arlöv 6:2, som sedan styckas till en egen fastighet enbart för förskolan. 
Kostnader för fastighetsregleringen kan komma att uppstå. Den uppskattas till ca 100 tkr.

Ett förslag till köpeavtal mellan Burlövs Bostäder AB och Burlövs kommun har upprättats.  I det-
ta föreslås att förvärvet göras omgående, redan i slutet av maj. En extern värdering av objektet 
har gjorts. 

Grönebo ligger ingår i exploateringen av kvarteren Fasanen, Ugglan och Dalbyvägen. Kostnader 
för utbyggnad av Dalbyvägen, Elisetorpsvägen, torg, gång- och cykelvägar ska fördelas i enlighet 
med möjlig utbyggnad. Eventuella kostnader som anses tillhöra utbyggnaden av Grönebo kan 
komma att fala på Burlövs kommun. Kostnader för utbyggnad av Dalbyvägen har tidigare av-
satts.  

I Åkarp finns idag en stor efterfrågan på lägenheter. Många vill lämna sina stora villor med tom-
ter som ska skötas men vill absolut inte lämna orten. Länge har det efterfrågats både hyres- och 
bostadsrättslägenheter här. När stambanan blir utbyggd och nedgrävd kan det byggas sta-
tionsnära boende i lägenhetsform. Kommunen äger mark vid Bruksvägen och Lervägen som inte 
är bebyggd i dagsläget. Stora delar av det nyttjas av Trafikverkets projekt för stambaneutbygg-
naden. Enligt gällande översiktsplan ska tät bostadsbebyggelse uppföras här där närheten till 
kollektivtrafik är bästa möjliga.  Detta område beskrivs på följande sätt i Framtidsplanen: ” I 
detta stationsnära område skulle med fördel nybyggnation av mindre flerbostadshus med olika 
upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar uppmuntras”.

Därför föreslås att Burlövs Bostäder AB erhåller en option, genom att ett markanvisningsavtal 
upprättas mellan Burlövs kommun och Burlövs Bostäder AB, på rätten att inom viss tid förvärva 
marken för att där planera och bygga hyreslägenheter. 

Idag finns inga detaljplaner för området som ger byggrätter för bostäder; det måste alltså tas 
fram en ny detaljplan. Senast när stambanan är utbyggd och Trafikverket lämnat området, vilket 
beräknas till senast år 2024, bör det finnas detaljplan för området som beskriver vad som får 
byggas. Då kan Burlövs Bostäder AB utlösa sin option och bygga sina lägenheter. Detaljplanear-
betet bör påbörjas under år 2020.
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Förutsättningarna för köpet och optionen är att om köpet av Grönebo inte blir av kommer hel-
ler inte optionen tecknas och tvärtom. Burlövs Bostäder AB har haft andra intressenter till Grö-
nebo förskola men möjligheten att få en option på mark i Åkarp gjorde att de säljer förskolan till 
Burlövs kommun. Eftersom utbyggnationen i Åkarp ligger några år fram i tiden avtalas det i mar-
kanvisningsavtalet att om ingen byggnation blir möjlig där ska parterna gemensamt försöka 
hitta annan motsvarande mark. 

Riksbyggen har förvärvat en grannfastighet med planen att först ta fram en detaljplan och där-
efter bebygga fastigheten med lägenheter i bostadsrättsupplåtelse.

Ett förslag till markanvisningsavtal har upprättats. Där ges Burlövs Bostäder AB ensamrätten att 
inom maximalt sju år planera för byggnation av området. En detaljplan ska tas fram på Burlövs 
Bostäder AB:s bekostnad. Markpriset är fastställt till 2 600 kronor/m² möjlig BTA. 

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Julia Branting

Utvecklingschef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-15
Förslag till köpeavtal för del av fastighet Arlöv 6:22 i Arlöv, Grönebo förskola, med bilagor
Förslag till markanvisningsavtal Lervägen/Bruksvägen i Åkarp, med bilagor

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
Kommunledningsförvaltningen: utvecklingsavdelningen och ekonomiavdelningen
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DETTA KÖPEAVTAL (”Avtalet”) träffat denna dag (”Avtalsdagen”) mellan:

(1) Burlövs Bostäder AB, org.nr 556535-5483, Box 103, 232 22 Arlöv (”Sälja-
ren”); och

(2) Burlövs Kommun, org.nr 212000-1025, Box 53, 232 21 Arlöv (”Köparen”).

Säljaren och Köparen benämns även var för sig för ”Part” och gemensamt för 
”Parterna”.

1. BAKGRUND

1.1 Säljaren är ägare till fastigheten Burlöv Arlöv 6:22 (”Stamfastigheten”). Säljaren 
skall i samband med detta avtals undertecknande ansöka om avstyckning av ett 
område inom Stamfastigheten i enlighet med Bilaga 1.1. Det område som såle-
des avses avstyckas benämns fortsättningsvis ”Fastigheten”. 

1.2 Köparen har kommit fram till att det i området finns ett behov av ytterligare skol-
lokaler i området. Säljaren skall upprätta aktuella handlingar och ansöka om de 
nya fastighetsindelningarna i syfte att säkerställa möjligheten att uppföra skol-
byggnad om ca 4 800 m2 BTA. Planansökan som är klar är en del av ett större 
planärende omfattande bostäder och parkeringshus. Kopplat till den nya detalj-
planen finns exploateringsåtaganden för vägar och anläggningar på kommunal 
mark. Säljaren åtar sig att bekosta lantmäteriavgiften för den nya fastighetsindel-
ningen. 

1.3 Parterna har enats om att Säljaren ska överlåta, och Köparen förvärva, Fastig-
heten på de villkor som framgår av detta Avtal.

2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH KÖPESKILLING

Säljaren överlåter härmed Fastigheten till Köparen för en köpeskilling om 
12 480 000 kronor (”Köpeskillingen”). [Samma kvadratmeterpris som gäller för 
Burlövs Bostäders köp av byggrätter på fastigheten Åkarp 18:48 (2 600 kr/m2)]   
Äganderätten till Fastigheten övergår till Köparen på Tillträdesdagen.

3. TILLTRÄDESDAG 

Köparen ska tillträda Fastigheten bankdag som inträffar tio (10) dagar efter att i 
punkten 4 angivna villkor har uppfyllts, ("Tillträdesdagen").

4. VILLKOR

4.1 Avtalet förutsätter och är för sin giltighet villkorat av att: 

a) Beslut om avstyckning av Fastigheten har fattats i huvudsaklig överens-
stämmelse med Bilaga 1.1 samt att beslutet vinner laga kraft senast den 
2020-12-31. Parterna skall gemensamt upprätta ansökningshandlingar. 

b) Avtal för köp av byggrätter inom eller i anslutning till fastigheteten Åkarp 
18:48 skall upprättas och undertecknas parallellt med detta avtal. 
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c) detta avtal godkännes av gällande politisk instans i beslut som vinner laga 
kraft och att bolagets styrelse ger klartecken till försäljningen.

4.2 För det fall ovanstående villkor inte uppfyllts vid ovan angivna datum faller Avta-
let. Fullgjorda prestationer (inklusive eventuell handpenning) ska då återgå utan 
vidare ersättningsskyldighet för Parterna. De angivna tidsfristerna kan förlängas 
efter skriftlig överenskommelse mellan Parterna.

5. BETALNING

Köparen ska betala Köpeskillingen kontant till Säljarens konto 
PG 150300 - 2 i bank NORDEA på följande sätt:

Belopp betalas kontant på Tillträdesdagen: [12 480 000] kronor

6. SKADA INNAN TILLTRÄDET

Om Fastigheten drabbas av skadefall före eller på Tillträdesdagen ska Parternas 
skyldigheter att genomföra överlåtelsen enligt Avtalet ändå stå fast. Köparen ska 
trots förekomsten av sådan skada på Tillträdesdagen betala Köpeskillingen till 
fullo utan rätt till prisavdrag eller innehållande av någon del av Köpeskillingen, 
men får i gengäld rätten till försäkringsersättning varvid Säljaren ska ersätta Kö-
paren för eventuell kostnad för självrisk när sådan kostnad fastställts slutligt. Säl-
jaren ska biträda Köparen gentemot försäkringsbolaget om sådan skada inträf-
far.

7. ÅTGÄRDER FRÅN AVTALSDAGEN TILL TILLTRÄDESDAGEN

7.1 Säljaren ska förvalta Fastigheten på sedvanligt sätt fram till Tillträdesdagen, så-
vida inte annat överenskommes skriftligt. Säljaren förbinder sig att inte säga upp 
eller träffa nya hyresavtal utan Köparens skriftliga godkännande.

7.2 Säljaren ansvarar för att Fastigheten är fullvärdesförsäkrad till och med Tillträ-
desdagen.

7.3 Köparen ska, om det behövs, snarast möjligt inhämta samtycke till partsbyte i de 
avtal som gäller leveranser, drift och skötsel för Fastigheten och som framgår av 
Bilaga 7.3. Vägrar någon lämna samtycke ska Köparen informera Säljaren om 
det. Säljaren ska i sådant fall se till att det ifrågavarande avtalet sägs upp. Sälja-
ren och Köparen ska under uppsägningstiden, i den mån det är möjligt, arran-
gera sina förhållanden så att Köparen tillgodogörs och betalar för de nyttigheter 
som avtalet avser.

7.4 Säljaren ska senast två (2) vardagar före Tillträdesdagen överlämna förslag till 
likvidavräkning enligt punkt 8.7 nedan.

8. ÅTGÄRDER PÅ TILLTRÄDESDAGEN

8.1 Tillträdet ska äga rum på Tillträdesdagen på tid och plats som Parterna kommer 
överens om.

8.2 När Köparen på Tillträdesdagen har betalat Köpeskillingen ska Parterna under-
teckna två köpebrev, varav respektive Part ska erhålla ett originalexemplar var.
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8.3 På Tillträdesdagen ska Säljaren överlämna dels samtliga skriftliga pantbrev ut-
tagna i Fastigheten, dels sedvanlig leveransförbindelse från svensk bank till Kö-
paren avseende samtliga datapantbrev uttagna i Fastigheten samt tillse att samt-
liga datapantbrev uttagna i Fastigheten på Tillträdesdagen förs över till ägararki-
vet.

8.4 På Tillträdesdagen ska Säljaren överlämna de handlingar till Köparen som be-
hövs för att få lagfart. Säljaren ska även överlämna övriga handlingar som Sälja-
ren innehar och som kan vara av betydelse för Köparen.

8.5 Säljaren ska till Köparen utfärda och överlämna de handlingar som framgår av 
8a kap 15-17 §§ mervärdesskattelagen. Säljaren ansvarar för att dessa hand-
lingar är fullständiga och korrekta.

8.6 Säljaren ska se till att leverantörer på Tillträdesdagen läser av Fastighetens mä-
tare för förbrukning av el, vatten, värme m.m.

8.7 En likvidavräkning ska upprättas på Tillträdesdagen. I den ska så mycket som 
möjligt av Fastighetens kostnader och intäkter fördelas mellan Köparen och Säl-
jaren. Kostnader hänförliga till tiden innan Tillträdesdagen som blir kända hos 
Köparen efter Tillträdesdagen ska snarast meddelas Säljaren och ersättas av 
denne.

8.8 Köparen ska per Tillträdesdagen överta de avtal som förtecknats i Bilaga 7.3 med 
beaktande av vad som anges i punkt 7.3.

9. ÅTGÄRDER EFTER TILLTRÄDESDAGEN 

Köparen ska omedelbart efter Tillträdesdagen ansöka om lagfart avseende sitt 
förvärv av Fastigheten.

10. MERVÄRDESSKATT

[Momsrättsliga konsekvenser behöver beaktas och avstämning kommer att ske 
med säljarens revisor.]

11. KOSTNADER OCH INTÄKTER

11.1 Kostnader för och intäkter från Fastigheten för tiden före Tillträdesdagen belas-
tar respektive tillkommer Säljaren. Kostnader och intäkter för tiden från och med 
Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer Köparen.

11.2 Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift utgör kostnad för Fastigheten. Kö-
paren ska utöver Köpeskillingen för Fastigheten ersätta Säljaren för sådan kost-
nad till den del den belöper på tid efter Tillträdesdagen.

11.3 Säljaren har i och med den nya detaljplanen för fastigheten kostnader kopplat till 
exploateringen för kommunala anläggningar. Köparen skall bära de kostnader 
som rätteligen kan hänföras till fastigheten. Kostnaden skall aldrig överstiga 18% 
av den sammanlagda kostnaden då Köparens byggrätt utgör 4 800 m2 av totalt 
27 227 m2 kopplat till exploateringsöverenskommelsen och den nya planen för 
Vanningsåker/Ugglan.
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12. SÄLJARENS GARANTIER

Säljaren garanterar att de följande sakförhållandena och/eller omständigheterna 
är riktiga per Avtalsdagen om det inte uttryckligen anges något annat.

12.1 Säljaren är på Tillträdesdagen civilrättslig och lagfaren ägare till del av Fastighe-
ten. 

12.2 Fastigheten besväras på Tillträdesdagen inte av pantbrev, inteckningar, inskriv-
ningar, servitut, nyttjanderätter eller andra tredjemansrättigheter som kan göras 
gällande i Fastigheten såsom en förstahandsrättighet, med undantag för vad 
som: (i) framgår av Avtalet, (ii) framgår av bifogat utdrag ur fastighetsregistret 
som överlämnas på tillträdesdagen, Bilaga 12.2, (iii) framgår av Bilaga 1.1 och 
(iv) tillkommit genom beslut av lantmäterimyndigheten vid avstyckningen av Fas-
tigheten.

12.3 Samtliga hyresavtal som gäller för Fastigheten framgår av Bilaga 12.3;

12.4 Ingen personal får rätt till anställning hos Köparen som en konsekvens av denna 
överlåtelse;

12.5 Det finns inte och det kan inte heller förväntas förelägganden eller motsvarande 
från domstol eller myndighet eller annat enskilt eller offentligt organ beträffande 
Fastigheten eller beträffande den verksamhet som bedrivs på Fastigheten;

12.6 Godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och alla andra för fastigheter fö-
reskrivna kontroller och besiktningar av t.ex. hissar, portar, el och tryckkärl har 
genomförts på ett korrekt sätt och att samtliga eventuella anmärkningar som krä-
ver åtgärdande (s.k. tvåor) har åtgärdats senast på Tillträdesdagen samt att Säl-
jaren uppfyllt alla krav enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

12.7 Alla för Fastigheten per Tillträdesdagen debiterade och förfallna avgifter för VA-
anslutningskostnad, fjärrvärmeanslutningskostnad, el-anslutningskostnad, gatu-
kostnader etc. är betalda; och

12.8 Säljaren är inte är part i någon domstolstvist, skiljetvist, administrativt eller annat 
förfarande rörande Fastigheten och det finns inte skäl att anta att sådant förfa-
rande ska uppkomma.

13. FRISKRIVNING

13.1 Med undantag för vad som uttryckligen garanterats i punkten 12 ovan friskriver 
Köparen Säljaren från ansvar för fel av vad slag det vara må inom- eller utom-
kontraktuellt, såsom faktiska och rättsliga fel, rådighetsfel, s.k. dolda fel samt 
brister i miljöhänseende såsom men inte begränsat till ansvar för efterbehand-
ling av Fastigheten och avstår således från alla framtida anspråk i dessa delar.

455



5(6)

5

13.2 Parterna är överens om att Köparen inte ska kunna rikta några som helst krav 
enligt jordabalken, köplagen, tillämplig miljölagstiftning eller någon annan lag, all-
männa avtalsrättsliga principer eller i övrigt mot Säljaren i anledning av överlå-
telsen av Fastigheten.

13.3 Parterna åtar sig att godta de eventuella mindre avvikelser som Lantmäteriet kan 
komma att besluta för inom ramen för ärendet om avstyckning av Fastigheten. 

14. GARANTIANSPRÅK 

14.1 Vid avvikelse från lämnade garantier har Köparen rätt till avdrag på Köpeskilling-
en med ett belopp motsvarande Köparens direkta skada. Vid annat kontrakts-
brott har Köparen rätt till skadestånd med ett belopp motsvarande Köparens di-
rekta skada. Köparen har inte rätt till någon annan påföljd enligt jordabalken el-
ler någon annan lag, allmänna avtalsrättsliga principer eller i övrigt.

14.2 Inget ansvar ska åligga Säljaren i anledning av garantiavvikelse i den mån för-
säkringsersättning för en sådan garantiavvikelse utgår eller om Köparen erhåller 
ersättning från tredje man.

14.3 Inget ansvar ska uppkomma om och i den utsträckning som Säljaren, utan dröjs-
mål, efter eget val och utan kostnad eller hinder av väsentlig betydelse för Köpa-
ren, avhjälper en garantiavvikelse.

14.4 Om en skada är avdragsgill ur skattesynpunkt för Köparen ska det belopp som 
betalas av Säljaren reduceras med ett belopp motsvarande skadan multiplicerad 
med för Köparen gällande skattesats.

15. STÄMPELSKATT M.M.

Köparen skall i förekommande fall svara för alla lagfarts- och inteckningskostna-
der som är förenade med överlåtelsen och Köparen är ensam ansvarig för att 
stämpelskatt betalas.

16. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

16.1 Ändringar av och tillägg till Avtalet ska, för att vara bindande mellan Parterna, va-
ra skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av Parterna. 

17. TVIST OCH LAGVAL

Tvist mellan Parterna i anledning av Avtalet ska avgöras vid allmän domstol. På 
Avtalet ska svensk rätt tillämpas.

___________________

456



6(6)

6

Avtalet har upprättats i två (2) exemplar varav Parterna har tagit ett (1) var.

Ort och datum: Ort och datum:

BURLÖVS BOSTÄDER AB BURLÖVS KOMMUN 

_____________________ ___________________
Namn: Namn:

_____________________ ___________________
Namn: Namn:

BILAGOR

BILAGA 1.1 Underlag för avstyckning, del av rödmarkerad yta ”S”
BILAGA 7.3 Leverantörs- och myndighetskrav
BILAGA 12.3 Hyresavtal
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Grönebo leverantörer och myndighetskrav
Funktion Leverantör
Fjärrvärme BBAB
Vatten BBAB
El BK
Hushållssopor/Källsortering BK
OVK BBAB
Kanalrensning
Lekplatsbesiktning
Utrymningslarm BK
Brandsläckare, ev BK
Fastighetsjour BBAB
Snöröjning BBAB
Ritningar/relationshandlingar BBAB
Asbest, radon, PCB BBAB
Tryckkärl finns ej -
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Anteckning
Avtal saknas upprättas före tillträde, debiteras enligt självkostnadsprincipen  u-mätare finns
Avtal saknas upprättas före tillträde, debiteras enligt REPAB:s nyckeltal
Eget abonnemang för byggnaden som helhet
Verksamheten har eget abonnemang
Godkänd OVK fin 
Kanalrensning utförd enligt driftschema
Besiktning utförd enligt driftschema
Verksamheten har eget abonnemang
Verksamheten ansvarar för lokalernas SBA
Avarn upphör i samband med tillträde
Ansvar övergår till köparen vid tillträde
Leveraras digitalt och på papper vid tillträd
Besitkningar och mätningar har gjorts, protokoll överlämnas vid tilltäde

Grönebo leverantörer och myndighetskrav 460
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Mellan Burlövs Bostäder AB (Bolaget) och Burlövs kommun (Kommunen) har denna dag 
tecknats följande

                     MARKANVISNINGSAVTAL
           för del av fastigheterna Åkarp 1:40, Åkarp 18:1, Åkarp 18:48 och Åkarp 1:57, nedan kallat 
           Området.

1. BAKGRUND
Åkarp är en ort med stor efterfrågan och mindre utbud av bostäder. Lägenheter i 
olika upplåtelseformer och storlekar efterfrågas. Kommunen äger ett markområde i 
centrala Åkarp, mellan Lervägen och Bruksvägen, vilket är i stort sett obebyggt och 
planlagt för verksamhet och park. Stor del av området nyttjas av Trafikverket under 
utbyggnaden av stambanan från två till fyra spår. Trafikverket har rätt att nyttja 
området fram till och med år 2022. Hela projektet ” Flackarp – Arlöv, fyra spår” 
beräknas vara klart 2024. Planläggning av området kan göras före år 2022 men 
byggnationen kan inte påbörjas innan Trafikverkets avslutat sitt nyttjande och lämnat 
marken åter.

2. SYFTE

Bolaget bygger bostäder i upplåtelseformen hyresrätter och önskar uppföra  
byggnader för lägenheter i olika storlekar med tillhörande komplementbyggnader i 
Åkarp. Kommunen ser positivt på att lägenheter uppförs i stationsnära läge. 
Riksbyggen äger en grannfastighet som de planerar att bygga lägenheter i 
bostadsrättsform på.

Då området i dagsläget är icke planlagt kan Kommunen inte garantera att området 
genom detaljplan planläggs för bostadsändamål som motsvarar Bolagets önskan. 
Dock är det Kommunens avsikt att planera området för detta vilket också beskrivs i  
gällande översiktsplan. I det fall byggrätter enligt detta avtals intentioner inte kan 
skapas ska parterna finna motsvarande mark för Burlövs Bostäder AB att bygga på.

3. OMRÅDE FÖR BYGGNATION
Området inom vilket byggnation av bostäder i olika upplåtelseformer planeras är 
utpekat på bilaga 1, ”Området”. I Kommunens översiktsplan, ”Framtidsplan för 
Burlövs kommun” beskrivs området som ” stationsnära område där nybyggnation av 
mindre flerbostadshus med olika upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar bör 
uppmuntras”.  Närheten till järnvägen och pågåtågsstationen talar för denna typ av 
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bebyggelse. Service, såsom mindre butiker, caféer, gym, frisörer m.m. skulle kunna 
vara ett komplement till bostäderna i planeringen.
En skiss på hur den delen av Området Bolaget önskar förvärva kan bebyggas har 
tagits fram, se bilaga 2.

4. DETALJPLAN
För området måste ny/nya detaljplan/er för planerat syfte tas fram. Kommunen ska 
senast under 2020 påbörja planarbetet för bostäder inom Området. Bolaget bekostar 
planarbetet och de utredningar som krävs kopplat till den aktuella markanvisningen. I 
ett nära samarbete mellan parterna ska detaljplaneförslag tas fram och vara klar för 
politiskt antagande senast år 2022.
För det fall att Bolaget inte förvärvar Området ska Kommunen ersätta Bolaget för de 
nedlagda kostnader för detaljplanearbetet som uppstått och erbjuda Bolaget 
likvärdiga byggrätter med ekonomi och geografiska förutsättningar som detta avtal.

5. MARKÖVERLÅTELSE
Kommunen överlåter till Bolaget byggrätter inom Området på följande sätt:

Den markarealen Bolaget har rätt att förvärva motsvarar mark för byggnation av 
bostäder, med tillhörande komplementanläggningar, om ca 10 000m² BTA, ljus BTA. 
Någon nedre gräns för kvadratmeter BTA finns ej. På bilaga 2 har markerats det 
område som Bolaget i dagsläget önskar förvärva byggrätter inom.

6. KÖPEOBJEKT
Del av Åkarp 18:48, Åkarp 1:40 och Åkarp 1:57. Markområdet motsvarar det 
markområde som behövs för att bygga ca 10 000 m²/BTA lägenheter.

7. KÖPESKILLING
Köpeskilling för markområdet är 2 600:-/m² ljus BTA, möjlig BTA enligt detaljplanen.
Köpeskillingen ska erläggas när detaljplanen/er, fastighetsbildning och sökt bygglov 
vunnit laga kraft. 

8. TILLTRÄDE
Köpeobjektet tillträdes 21 dagar efter det att samtliga villkor i punkterna 7, 10 och 18 
uppfylls och när köpeskillingen till fullo erlagts.

9. BESIKTNING/SKICK
Fastigheten överlåtes i befintligt skick. Bolaget, som är medveten om fastighetens 
tidigare användningssätt, kommer beredas tillfälle att undersöka denna innan 
tillträde. Bolaget har vidare fått ta del av den miljötekniska undersökningen som 
utförts på fastigheten 2016-06-29.
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Bolaget ombesörjer och bekostar erforderliga grund- och markundersökningar utöver 
den som gjorts och Bolaget tagit del av. I det fall att undersökningarna väsentligt 
påverkar möjligheterna att genomföra projektet har Bolaget rätt att frånträda 
avtalet. Någon rätt till ersättning härför föreligger inte för parterna förutom den som 
överenskommits i punkt 4, Detaljplan.

Skulle markföroreningar som är hänförliga till tiden före tillträdesdagen, upptäckas 
på Köpeobjektet, ombesörjer och bekostar Kommunen erforderliga 
saneringsåtgärder under förutsättning att sådan sanering måste utföras enligt 
tvingande lag eller föreskrift. Sådan sanering ska genomföras så snart möjligt när 
föroreningen blivit känd. Skulle kostnaden för saneringen av föroreningen bli större 
än halva köpeskillingen har Kommunen rätt att häva köpet. Parterna har även rätt att 
omförhandla villkoren.

10.FASTIGHETSREGLERING
Kommunen ska ansöka om och bekosta erforderlig fastighetsreglering för 
köpeobjektet. Köpeobjektet som Bolaget ska förvärva regleras till en eller två 
fastighet. Önskar Bolaget genom lantmäteriförrättning ombilda den bildade 
fastigheten/köpeobjektet ska detta ske helt på Bolagets initiativ och bekostnad.

11.VATTEN, AVLOP, DAGVATTEN
VA-SYD, huvudman för vatten och avlopp i Burlövs kommun, anlägger och bekostar 
ledningar för vatten och avlopp samt anvisar anslutningspunkter. Anslutningsavgifter 
erläggs av Bolaget till VA-SYD i enlighet med vid anslutningstillfället gällande 
kommunal Va-taxa.

12. KOSTNADER OCH INTÄKTER
Lagfarts- och inteckningskostnader ska i förekommande fall erläggs av Bolaget. På 
köpeobjektet ankommande skatter och avgifter erläggs fram till tillträdesdagen av  
Kommunen och därefter av Bolaget.

13. BELASTNINGAR OCH GARANTIER
Kommunen intygar att det på köpeobjektet inte finns andra belastningar såsom 
inteckningar, servitut, hyresrätter eller arrenden än de som beskrivs i 
Fastighetsdataregistret.
Kommunen garanterar att Kommunen på tillträdesdagen är lagfaren ägare till 
fastigheten.
Kommunen garanterat att någon myndighet inte utfärdat föreläggande beträffande 
fastigheten som inskränker Bolagets rådighet över fastigheten eller som innebär 
särskilda skyldigheter för fastighetsägare. Enligt vad Kommunen känner till är 
föreläggande ej att vänta efter tillträdesdagen.
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14.ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR
Kommunen anlägger och Bolaget bekostar uppförandet av allmänna anläggningar 
genom erläggande av gatukostnadsersättning, se punkt 15 nedan. 
Ytterligare avtal, såsom exempelvis exploateringsavtal, kan behöva tecknas mellan 
parterna innan detaljplanen vinner laga kraft och exploateringen påbörjas.

15.EXPLOATERINGSKOSTNADER
Bolaget ska ersätta Kommunen för de verkliga kostnaderna för åtagandet vid 
genomförandet. Utöver kostnader för projektering och entreprenad ska Bolaget 
betala Kommunens administrativa kostnader såsom projektledning, byggledning, 
besiktningar m.m. Denna kostnad uppgår till 5 % av den totalt projekterings-och 
entreprenadkostnaden, d.v.s. genomförandekostnaden enligt upphandling.
Kommunen fakturerar Bolaget för verkliga kostnader med påslag av 5 %, egna 
kostnader, månadsvis.
Ekonomiska kalkyler som beskriver samtliga dessa kostnader ska tas fram av 
Kommunen innan detaljplaneförslaget antas av vid tillfället gällande politisk instans 
och godkännas av Bolaget. 
Parterna är överens om att de allmänna anläggningarna ska planeras och byggas på 
ett sådant sätt att kostnaderna för dessa hålls nere. En tät och öppen dialog mellan 
parterna underframtagandet av detaljplanen och vid upphandling ska råda.

16.TIDPLAN FÖR UTBYGGNAD AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR
Kommunen ska bygga ut de kommunala anläggningarna successivt som 
exploateringen av köpeobjektet fortskrider i syfte att anläggningarna ska kunna få 
avsedd funktion.

Kommunen är ej ansvarig för eventuella kostnader som kan uppstå för Bolaget eller 
annan till följd av att anläggandet av allmänna anläggningar försenas p.g.a. händelse 
som Kommunen inte styr över, exempelvis överklagande av beslut.

17.ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Detta avtal får inte överlåtas till annan utanför Bolagets koncern. Detta gäller även 
överlåtelse av aktier i bolaget.

18.GILTIGHET
Avtalet förutsätter att:
- ny detaljplan för området upprättas för syftet och antas av gällande politisk 

instans i beslut som vinner laga kraft, och
- detta avtal godkännes av gällande politisk instans i beslut som vinner laga kraft 

och.
- Bolagets styrelse ger klartecken till projektet.
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Om någon av dessa förutsättningar ej uppfyllts inom sju (7) år från detta avtals 
undertecknande förfaller hela avtalet.

Arlöv den Arlöv den

Burlövs Bostäder AB Burlövs kommun 

……………………………. ……………………………..
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-04-15
Kommunstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut

1. Delegationsbeslut nr. 2019:25, 41—42, 45—53, 55—61, 63—67, 69—70, 72—73 
samt bygglovsbeslut som ej överklagas

2. Protokoll från PLU 2019-03-18
3. Protokoll från KSAU 2019-04-01
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-03-20

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:167-002

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Matilda Wennberg 
Telefon: 040-625 60 48 
E-post: matilda.wennberg@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Förteckning av anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen 2019-04-15
Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

Bygglovsbeslut som ej överklagas 2019-03-04

2019-03-10

2019-03-10

2019-03-10

2019-03-10

2019-03-10

2019-03-10

2019-03-10

2019-03-29

2019-04-03

2019-04-08

2019:184

2018:798

2019:203

2019:200

2019:199

2019:197

2019:195

2019:194

2019:267

2019:279

2019:243

Julia Branting

2019:25 Yttrande för uppställning av container 
för miljö-/skräpplockardag

2019-02-15 2019:116 Ismail Mohamed

2019:41 Avslag på ansökan om parkeringstill-
stånd för rörelsehindrad

2019-03-06 2019:193 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:42 Serviceavtal för Service av medicin-
teknisk utrustning

2019-03-01 2019:188 Mari Stanfield

2019:45 Beslut om att inte överklaga tillstånd 
för Univar AB

2019-03-08 2018:504 Lars-Åke Ståhl

2019:46 Beslut om personuppgiftsincident 2019-03-11 2019:213 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:47 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-03-12 2019:211 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:48 Tilldelningsbeslut Bevakningstjänst 
Burlövs kommun

2019-03-11 2017:800 Mari Stanfield
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BURLÖVS KOMMUN 2019-03-20 KS/2019:167-002 2/2

Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

2019:49 Tilldelningsbeslut Finansiell leasing 2019-03-11 2018:858 Mari Stanfield

2019:50 Tilldelningsbeslut Läromedel 2019-03-12 2018:779 Mari Stanfield

2019:51 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-03-13 2018:809 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:52 Utseende av ombud att företräda Bur-
lövs kommun vid Kommuninvests för-
eningsstämma den 11 april 2019

2019-03-14 2018:826 Lars Johnson

2019:53 Yttrande över försöksverksamhet med 
DUO-Trailer inom HCT-området (Hög-
kapacitetstransporter)

2019-03-19 2018:790 Lars Johnson

2019:55 Avyttring a driftsfordon VW Transpor-
ter

2019-03-20 2018:443 Lars-Åke Ståhl

2019:56 Avyttring av driftsfordon Mercedes 
Benz

2019-03-20 2018:443 Lars-Åke Ståhl

2019:57 Avtal avseende drift och underhåll av 
trafiksignalanläggningar inom Burlövs 
kommun

2019-03-13 2019:61 Lars-Åke Ståhl

2019:58 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-03-22 2019:170 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:59 Upphandlingsrapport Inredning Apo-
tekarvillan

2019-03-19 2019:254 Johan Sjöberg

2019:60 Beslut att inte avge yttrande över de-
taljplan för del av Stanstorp 6:1

2019-03-25 2018:805 Lars Johnson

2019:61 Yttrande grannehörande 2019-03-25 2019:202 Eva Blosfeld

2019:63 Yttrande container, Södervägen 21, 
Åkarp, Burlövs, 2019-04-23—2019-05-
10

2019-03-28 2019:253 Ismail Mohamed

2019:64 Samråd för detaljplan för Tågarp 19:60 
m.fl., området kring Östgatan i Arlöv

2019-04-01 2018:664 Kerstin Torseke 
Hulthén

2019:65 Samråd för detaljplan för Sunnanå 
11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen i Ar-
löv

2019-04-01 2016:733 Kerstin Torseke 
Hulthén

2019:66 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-04-02 2019:223 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:67 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-04-02 2019:247 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:69 Avslag på ansökan om parkeringstill-
stånd för rörelsehindrad

2019-04-05 2019:261 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:70 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-04-05 2019:277 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:72 Ombudsinstruktion för årsstämma i 
Burlövs Bostäder AB 2019

2019-04-09 2019:182 Lars Johnson

2019:73 Yttrande samråd för Detaljplan för 
Västerstad Etapp 1, del av Hjärup 22:1 
m.fl., Staffanstorp

2019-04-08 2019:209 Lars Johnson
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-03-18

Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv 09:00-11:00

Beslutande Lars Johnson (M), ordf.
Rolf Hagmann (SD)
Kent Wollmér (S)
Hans-Åke Mårtensson (S), tjg. ers. för Katja Larsson (S)
Patrik Selimsson (M), tjg. ers. för Kristoffer Daag (L)

Övriga närvarande Bo Lindquist (V), adj.
Lars-Åke Ståhl, kommundirektör
Kerstin Torseke-Hulthén, planchef
Fanny Jakobsson, planarkitekt
Emelie Edström, planarkitekt
Johan Rönnborg, miljöstrateg §§ 6-9
Rickard Brinck, nämndsekreterare

Utses att justera Rolf Hagmann  

Justeringens plats och tid  Medborgarhuset 2019-03-18 Paragrafer
6-13

Underskrifter:

Sekreterare ______________________________
Rickard Brinck

Ordförande ______________________________
Lars Johnson

Justerande ______________________________
Rolf Hagmann
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-03-18

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 6 Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid 
och plats

3

§ 7 Information - Alternativa lokaliseringar för odlingslotter i 
Åkarp

4

§ 8 Information - Samråd för nya namn i Burlövs kommun 5

§ 9 Vattenplan för Burlövs kommun KS/2019:153-349 6

§ 10 Planbesked för Åkarp 7:90 KS/2018:908-217 7

§ 11 Planbesked för del av Sunnanå 6:42 KS/2019:56-217 8

§ 12 Remiss över Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 
180:21 m.fl. (Hemgården) i Sallerup i Malmö

KS/2019:171-214 9

§ 13 Förvaltningen informerar 10
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-03-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 6
Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid och plats

Kommunstyrelsens planutskott utser Rolf Hagmann (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justeringen äger rum i Medborgarhuset måndagen den 18 mars 2019.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-03-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 7
Information - Alternativa lokaliseringar för odlingslotter i Åkarp

Planarkitekt Fanny Jakobsson presenterar möjliga alternativa lokaliseringar för nya odlingslotter i Åkarp.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-03-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 8
Information - Samråd för nya namn i Burlövs kommun

Planarkitekt Fanny Jakobsson informerar om samrådsförslag avseende namngivning av nyanlagda gator 
och platser vid Sockervägen, Burlöv C och Östragårdskolan.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-03-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:153-349

§ 9
Vattenplan för Burlövs kommun

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att sända remiss av Plan för Burlövs vatten till adressater enligt bifogad sändlista.

Ärendebeskrivning

Planeringsavdelningen i Burlövs kommun har fått i uppdrag att ta fram en plan för Burlövs vatten. Vatten-
planen bygger på tidigare ställningstaganden i dokument som översiktsplan, dagvattenpolicy och utred-
ningar om framförallt översvämningsrisker som Burlövs kommun tagit fram. Planen har två huvudsyften:

1. minska översvämningsriskerna från skyfall, höga flöden och höga havsnivåer
2. förbättra vattenkvalitén i kommunens vattendrag och hav

Planen sträcker sig under en period över 10 år och är tänkt att kunna fungera både som planeringsunder-
lag för exempelvis nya detaljplaner och som underlag för genomförande av åtgärder genom att den inne-
håller beslut om övergripande mål och strategier. Utöver de övergripande strategierna finns även förslag 
på mer konkreta åtgärder i åtgärdsbilagorna. Planen pekar ut vilka åtgärder som bör genomföras som en 
del av ombyggnation och exploatering och vilka åtgärder som behöver integreras i de ordinarie verksam-
hetsplanerna och budgetarbete.

Beslutsunderlag
Remissversion av Plan för Burlövs vatten
Sändlista remiss
___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-03-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:908-217

§ 10
Planbesked för Åkarp 7:90

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att ge positivt besked till att pröva ärendet i detaljplan,

att uppdra åt planeringsavdelningen att pröva ärendet i detaljplan enligt gällande plan‐ och bygglag,

att om planarbetet inte resulterar i en samrådshandling inom två år från detta beslut upphör beskedet 
om positivt planbesked att gälla.

Ärendebeskrivning

En ansökan om planbesked för fastigheten Åkarp 7:90 inkom den 18 december 2018. Fastigheten ägs av 
Bengt Rosenqvist och Karl-Erik Magnus Rosenqvist. På fastigheten som angränsar till Trädgårdsbyn i söder 
och det fd. All-Växtcentret i norr ligger idag ett växthus som har tillhört en tidigare handelsträdgård. Fas-
tigheten omfattas inte av någon detaljplan. 

Enligt planansökan vill fastighetsägaren uppföra småhusbebyggelse i grupp likt de områden i fastighetens 
direkta närhet som har byggts på senare år. 

Den föreslagna utvecklingen av planområdet ligger i linje med Burlövs Framtidsplan. 

Yrkanden
Lars Johnson (M) yrkar att besked om positivt planbesked ska upphöra att gälla om arbetet inte resulterat 
i en samrådshandling inom två år.

Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt yrkande mot förvaltningens förslag till beslut och finner att utskottet beslutar i 
enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked för detaljplan för Åkarp 7:90
___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-03-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:56-217

§ 11
Planbesked för del av Sunnanå 6:42

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att ge positivt besked till att pröva ärendet i detaljplan,

att uppdra åt planeringsavdelningen att pröva ärendet i detaljplan enligt gällande plan‐ och bygglag,

att om planarbetet inte resulterar i en samrådshandling inom två år från detta beslut upphör beskedet 
om positivt planbesked att gälla.

Ärendebeskrivning

En ansökan om planbesked för del av Sunnanå 6:42 inkom den 16 januari 2019. Fastigheten ägs av Pe-
masund Fastigheter AB och ansökan är gjord av Peter Selfvén. Ansökan avser en utbyggnad av parkerings-
ytan som är kopplad till verksamheten på fastigheten. Exploateringen innebär en utveckling av Pe-
masunds verksamhetsområde på befintlig naturmark som ägs av kommunen. Kommunen anser att mar-
kens genomsläpplighet av dagvatten ska beaktas i planeringen samt gestaltning av fastighetsytor mot väg 
11. 

Yrkanden
Lars Johnson (M) yrkar att besked om positivt planbesked ska upphöra att gälla om arbetet inte resulterat 
i en samrådshandling inom två år.

Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt yrkande mot förvaltningens förslag till beslut och finner att utskottet beslutar i 
enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked för detaljplan för Sunnanå 6:42
___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-03-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:171-214

§ 12
Remiss över Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl. (Hemgården) 
i Sallerup i Malmö

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att till Malmö stad avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning

Malmö stad har upprättat ett samrådsförslag för Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl. 
(Hemgården) i Sallerup i Malmö. Syftet med detaljplanen är att planera för ett nytt verksamhetsområde i 
Hemgården. Större tomter för exempelvis huvudkontor med lager planeras närmast Yttre Ringvägen. I en 
zon innanför dessa planeras för mindre, icke störande verksamheter. En ny trafikanslutning byggs från 
Sallerupsvägen. Nya gröna stråk, en grannskapspark och ett mindre koloniområde planeras för att föra in 
nya gröna kvaliteter.

Både Burlövs kommun och Malmö stad har pågående planärenden intill Yttre Ringvägen och i närhet till 
kommungränserna. Burlövs kommun anser att Malmö stad och Burlövs kommun bör ta ett gemensamt 
grepp kring landskapsbilden och bebyggelsen intill Yttre Ringvägen och för trafikstrukturen i området.

Beslutsunderlag
Följebrev
Plankarta Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl. (Hemgården) i Sallerup i Malmö
Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl. (Hemgården) i Sallerup i Malmö
___
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Planutskott Sammanträdesdatum 2019-03-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 13
Förvaltningen informerar

Planchef Kerstin Torseke Hulthén informerar om:

- en inkommen remiss avseende planläggning i Staffanstorps kommun som kommer att behöva be-
svaras genom ordförandebeslut p.g.a. kort svarstid

- det pågående planarbetet avseende Kronetorpstaden.

Nämndsekreterare Rickard Brinck informerar om webbsänd PBL-utbildning torsdagen den 21 mars.

___
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-04-01

Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, Medborgarhuset, Arlöv 10:05-12:15

Beslutande Bengt Åström (S), tjänstgör för Katja Larsson (S)
Lars Johnson (M), ordförande
Rolf Hagmann (SD)
Inger Borgenberg (S), tjänstgör för Kent Wollmér (S)
Mats Lithner (L)

Övriga närvarande Lars-Åke Ståhl, kommundirektör
Boris Blumenfeld, ekonomichef, t.o.m. § 45
Anna Bonnevier, nämndsekreterare
Maria Levin, VA Syd, t.o.m. § 43
Karin Wikström, VA Syd, t.o.m. § 43

Utses att justera Rolf Hagmann  

Justeringens plats och tid Medborgarhuset, Arlöv, den 9 april 2019 Paragrafer
41-65

Underskrifter:

Sekreterare ______________________________
Anna Bonnevier

Ordförande ______________________________
Lars Johnson

Justerande ______________________________
Rolf Hagmann
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Arlöv och markanvisningsavtal avseende Lervägen/Bruks-
vägen i Åkarp
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KS/2016:698-209 25
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§ 41
Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid och plats

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Rolf Hagman (SD) att jämte ordföranden justera da-
gens protokoll.

Justeringen ska äga rum i Medborgarhuset, Arlöv, den 9 april 2019.

___
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§ 42
Förvaltningen informerar

Kommundirektör Lars-Åke Ståhl informerar om att ett ärende gällande ombudsinstruktionen för Burlövs 
Bostäder saknas i dagordningen, eftersom det ännu inte finns handlingar i ärendet att ta ställning till. 
Förslaget till beslut kommer att vara att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet samt att i övrigt tillstyrka 
styrelsens förslag till beslut.

___
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KS/2018:713-400

§ 43
Information om arbetet med framtagande av ny regional renhållningsordning 
2021–2030

Karin Wikström och Maria Levin från VA Syd informerar om arbetet med att ta fram en ny regional ren-
hållningsordning. Den nya renhållningsordningen ska antas av kommunfullmäktige och föreslås gälla för 
perioden 2021–2030. Den nya renhållningsordningen tas fram i samverkan med Sysav och Sysavkommu-
nerna.

___
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KS/2019:169-042

§ 44
Årsredovisning 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att överlämna årsredovisningen till revisorerna och kommunfullmäktige, 

Arbetsutskottet föreslår vidare att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta

att av årets resultat reservera 1,9 tkr till resultatutjämningsfonden.

att bevilja överföring till 2019 års budget av uppkomna budgetavvikelser med totalt -1 249 tkr, avseende

 Kommunstyrelsen, 251 tkr
varav:
100 tkr till fortsatt arbete för Kronetorpsområdet och fyra spår
100 tkr för utbildning och systemöversyn av Geosecma för GIS-strateg
51 tkr för återbetalning av ej förbrukat bidrag från Delmos

 Utbildnings- och kulturnämnden, -500 tkr

 Socialnämnden, -1 000 tkr

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till årsredovisning för 2018 samt förslag till disposi-
tioner. Årets resultat uppgår till 74,6 mnkr. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20

___
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KS/2019:6-041

§ 45
Information om budget 2020 med flerårsplan 2021–2022

Ekonomichef Boris Blumenfeld informerar om nämndernas äskanden inför budget 2020 och presenterar 
förutsättningarna inför budgetarbetet för 2020.

___
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KS/2018:412-260

§ 46
Information - Sockerbruket

Kommundirektör Lars-Åke Ståhl informerar om att verksamhet fortsätter vid anläggningen i Arlöv till och 
med år 2021. Bruket kommer därefter att vara tomt tidigast det andra kvartalet 2022.

För kommunens del finns flera viktiga områden att arbeta vidare med:

 Kalinaån och vattenkonsumtion
 Kulturhistoriska frågor
 Plan för området
 Ägandeskap

___
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KS/2019:45-107

§ 47
Information - Ägarsamråd Sysav

Mats Lithner (L) och Lars Johnson (M) rapporterar från ägarsamrådet med Sysav.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

___
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KS/2019:45-107

§ 48
Ombudsinstruktion för Sysavs årsstämma 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt ombud för Burlövs kommun att vid årsstämman för Sysav tillstyrka ansvarsfrihet åt styrelse-
ledamöterna och verkställande direktören för år 2018 samt att i övrigt tillstyrka styrelsens och valdelega-
tionens förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Föreligger kallelse till årsstämma i Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav, den 26 april.

Det gångna årets resultaträkning visar ett överskott på 39 284 tkr, vilket är ca 15 mnkr mer än det budge-
terade överskottet. Trots detta blir årets utdelning ca 40 % mindre än föregående år, till följd av stundan-
de investeringar och bolagets behov av eget kapital. För Burlövs del blir utdelningen omkring 110 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25
Kallelse

___
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KS/2018:873-106

§ 49
Ombudsinstruktion för Kommuninvests årsstämma 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt ombud för Burlövs kommun vid föreningsstämman för Kommuninvest ek. för. att tillstyrka 
ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör för år 2018 samt att i övrigt tillstyrka sty-
relsens och valberedningens förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Föreligger kallelse till årsstämma i Kommuninvest ek. för. den 11 april 2019.

Förslaget till ägardirektiv innehåller mindre ändringar i förhållande till tidigare år. Föreningens kapitalupp-
byggnadsansvar har förtydligats och vissa redaktionella ändringar har gjorts.

Årsredovisningen vittnar om ett finansiellt resultat om 586,1 mnkr för Kommuninvest i Sverige AB år 
2018. Styrelsen bedömer att verksamheten utvecklats under det gångna året och att bolaget har goda 
förutsättningar att möta framtida utmaningar och behov.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25
Kallelse
___
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KS/2019:204-106

§ 50
Ombudsinstruktion för årsstämma i Kommunassurans Syd 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt ombud för Burlövs kommun vid årsstämman för Kommunassurans Syd Försäkrings AB att 
tillstyrka ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör för år 2018, samt

att i övrigt tillstyrka styrelsens förslag till beslut, med undantag för punkten 18, där förslag om försäk-
ringsobligatorium avstyrkes och Burlövs kommun reserverar sig för sitt delägarskap vid händelse att stäm-
man fastställer ett obligatorium.

Ärendebeskrivning

Föreligger kallelse till årsstämma i Kommunassurans Syd 2019.

Vid årsstämman presenteras den utredning som begärdes av stämman 2017-06-15, ”Om delägarskap 
innebär att det är obligatoriskt att placera sitt försäkringsskydd i bolaget”.

Ett försäkringsobligatorium skulle innebära att det blir obligatoriskt för delägarkommunerna att placera 
sina försäkringar hos Kommunassurans Syd istället för att upphandla tjänsterna från andra leverantörer. 
Detta skulle för bolagets del medföra större förutsebarhet vad gäller premieintäkterna från år till år, och 
innebära en större ekonomisk stabilitet.

Bland nackdelarna kan nämnas en minskad valmöjlighet för delägarkommunerna, begränsning av konkur-
rensen på försäkringsmarknaden, och att den enda möjligheten att säga upp kommunförsäkringen blir att 
avsäga sig sitt delägarskap i bolaget.

Förvaltningens bedömning är att nackdelarna för kommunen överväger fördelarna för bolaget, och att ett 
eventuellt förslag om obligatorium därför bör avstyrkas.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-19
Dagordning
Utredning om försäkringsobligatorium

___
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KS/2019:191-106

§ 51
Ombudsinstruktion för bolagsstämma i ABMA 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt ombud för Burlövs kommun vid bolagsstämman för ABMA att tillstyrka ansvarsfrihet åt sty-
relseledamöterna och verkställande direktören för år 2018 samt att i övrigt tillstyrka styrelsens förslag till 
beslut.

Ärendebeskrivning

Föreligger kallelse till bolagsstämma i AB Malmöregionens avlopp, ABMA, den 9 april 2019.

Resultaträkningen för 2018 visar likt föregående år ett resultat om +/-0 kr. Styrelseledamöternas arvoden 
föreslås höjas något, med en större ökning för VD till följd av den ökade arbetsbelastning som stambane-
utbyggnaden medför. Kommunledningsförvaltningen vill rikta kommunstyrelsens uppmärksamhet på att 
beräkningsgrunderna för förslag till nya, högre, arvoden, inte är tydligt beskrivna och att höjningen i nå-
got fall är högre än genomsnittet.

Sedan Lomma vid årsskiftet inträtt i VA SYD har frågan om bolagets framtid aktualiserats då nu två av tre 
ägarkommuner överlåtit sin VA-verksamhet på förbundet och det finns skäl att överlåta även ABMA:s 
tillgångar. Sedan tidigare finns beslut i Burlövs kommun om att överlåta aktierna i ABMA till VA SYD, något 
som dock inte verkställts.

Styrelsen föreslår mot bakgrund av detta stämman fatta ett inriktningsbeslut att uppdra åt styrelsen att ta 
fram ett konkret förslag för att avveckla ABMA i samarbete med VA SYD och Staffanstorps kommun.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-27
Kallelse med bilagor

___
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KS/2018:456-104

§ 52
Motion Mats Lithner (L) - Arbeta för en vårdcentral i Åkarp

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att, med bifall till motionen, uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att det inrättas en privat vårdcen-
tral i Åkarp genom att tillskriva hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne i ärendet.

Ärendebeskrivning

Mats Lithner (L) har väckt motion med yrkande om att Burlövs kommun ska verka för att det inrättas en 
privat vårdcentral i Åkarp. Motionären anför att kommunen bör skriva till hälso- och sjukvårdsnämnden i 
Region Skåne och framföra att kommunen önskar en etablering av en privat vårdcentral i Åkarp.

Från kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen föreligger en rapport/utredning i ärendet. 
Med hänvisning härtill tillstyrker kommunledningsförvaltningen motionen.

Yrkanden
Mats Lithner (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20
Kommunledningsförvaltningens/socialförvaltningens rapport 2019-03-20
Mats Lithners motion 2018-06-11

___
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KS/2018:840-537

§ 53
Medborgardialogsförslag - Resecentrum vid stationstorget

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att delge referensgruppen förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på förslaget.

Ärendebeskrivning

Burlövs kommun har deltagit i Sveriges Kommuners och Landstings nätverk för medborgardialog i kom-
plex samhällsutveckling. Den andra referensgruppen i Burlöv har nu lämnat sina förslag. Ett av förslagen 
är att det ska finnas en bemannad träffpunkt och resecentrum vid Stationstorget.

Kommunen har tagit fram en detaljplan för området närmast Burlöv C på den sydöstra sidan av spåren 
(KS/2016:665), som väntas antas av kommunfullmäktige i mars. I det arbetet har referensgruppens för-
slag i viss mån tillgodosetts. Även i samband med arbetet med kommande detaljplaner kommer referens-
gruppens synpunkter att vävas in och tas tillvara.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-24 
Medborgardialogsförslaget Resecentrum vid stationstorget

___
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KS/2018:839-514

§ 54
Medborgardialogsförslag - Pendlarparkering på båda sidor av Burlövs station

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att delge referensgruppen förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på förslaget.

Ärendebeskrivning

Burlövs kommun har deltagit i Sveriges Kommuners och Landstings nätverk för Medborgardialog i kom-
plex samhällsutveckling. Den andra referensgruppen i Burlöv har nu lämnat sina förslag. Ett av dessa är 
att man ska skapa pendlarparkering på̊ båda sidor av Burlövs station.

Kommunen har tagit fram en detaljplan för området närmast Burlöv C på den sydöstra sidan av spåren 
(KS/2016:665), som väntas antas av kommunfullmäktige i mars. I det arbetet har referensgruppens för-
slag i viss mån tillgodosetts. Även i samband med arbetet med kommande detaljplaner kommer referens-
gruppens synpunkter att vävas in och tas tillvara.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-24
Medborgardialogsförslaget Pendlarparkering på båda sidorna av stationen

___
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KS/2018:254-210

§ 55
Medborgardialogförslag: Köp stationshuset i Åkarp

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att bereda förslaget ytterligare för slutligt beslut 2024.

Ärendebeskrivning

Inom ramen för kommunens projekt Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor har ett förslag lyfts om 
att köpa stationshuset i Åkarp.

Förslagsställarna menar att huset skulle kunna användas till föreningsverksamhet, kommunens egen verk-
samhet eller kommersiell verksamhet. I dagsläget upplever förslagsställarna en otrygghet kring stations-
området som man menar skulle kunna dämpas genom ett intensifierat centrumliv i Åkarp.

Kommunledningsförvaltningen delar förslagsställarnas uppfattning i stort och ställer sig i sak positiv till 
förslaget. Då det under den pågående järnvägsutbyggnaden inte är möjligt att påbörja arbeten med att 
iordningställa huset för verksamhet föreslår förvaltningen att beslut om ett eventuellt köp bör fattas först 
då spårarbetena avslutats 2024. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-07
Medborgardialogförslag: Köp stationshuset i Åkarp

___
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KS/2018:838-512

§ 56
Medborgardialogsförslag: Mer lättillgänglig kommun genom minskat bilberoen-
de

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktiges presidium att anordna en medborgarkväll gällande medborgardialogsför-
slaget Mer lättillgänglig kommun genom minskat bilberoende.

Ärendebeskrivning

Burlövs kommun har deltagit i SKL:s (Sveriges Kommuners och Landsting) nätverk för Medborgardialog i 
komplexa samhällsfrågor. Under 2018 har en referensgrupp arbetat med förbättringsförslag kring utbygg-
naden av Burlöv C och de har nu lämnat över sina förslag. Ett av dessa är att man ska göra Burlövs kom-
mun mer miljövänlig och lättillgänglig för dem som inte har tillgång till bil.

Förslaget innehåller fyra frågeställningar som anger en möjlig inriktning för att minska bilberoendet. Kom-
munledningsförvaltningen konstaterar att huvudinriktningen för kommunens arbete är att skapa bättre 
kollektivtrafik i, till och från Burlövs kommun. Detta sker genom den stora satsning som görs med Trafik-
verket och Skånetrafiken för att få tätare avgångar vid Burlövs C från och med 2024 samt genom ständig 
dialog med Skånetrafiken och andra för att stärka busstrafiken. I övrigt har kommunledningsförvaltningen 
tagit fram en idéskrift som kan utgöra underlag för fortsatt diskussion.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-15
Medborgardialogsförslag: Mer lättillgänglig kommun genom minskat bilberoende

___
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KS/2018:11-007

§ 57
Utvärdering av Burlövs kommuns samlade system för intern kontroll 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna utvärdering av Burlövs kommuns samlade system för intern kontroll för 2018, samt över-
lämna den till kommunfullmäktige och revisionen.

Kommunfullmäktige föreslås lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Föreliggande rapport innehåller, i enlighet med reglementet för intern kontroll, en bedömning av hur 
kommunens samlade kontrollsystem fungerar. Uppföljningsresultatet av internkontrollarbetet rapporte-
ras till kommunstyrelsen genom att samtliga nämnders uppföljningsrapporter lämnas som delgivningar till 
kommunstyrelsen. Revisorerna granskar sedan att nämndernas interna kontroll är tillräcklig. 

Det samlade systemet för internkontroll 2018 fungerar i stort sett väl. Brister som konstaterades vid 
nämndernas granskning är väl dokumenterade. Utrymme för att vidareutveckla en enhetlig dokumenta-
tionen av bristerna finns och så även för hur planerade åtgärder för att undanröja eller minimera brister-
na redovisas. 

Ett påpekande som kommunledningskontoret vill understryka, är att samma kontrollområden inte bör 
upprepas från år till år. Utöver det bör kontrollområden som inte uppvisar brister vid granskningen, stry-
kas i kommande års internkontrollplan till förmån för granskning av andra riskfulla processer. 

Kommunledningskontorets arbete med att arbeta fram tillämpningsanvisningar för internkontrollarbetet i 
samband med digitaliseringen av internkontrollprocessen under 2019 bedöms kunna kvalitetssäkra de 
ovannämnda punkterna.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-05
Rapport/utredning 2019-03-05

___
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KS/2018:312-026

§ 58
Kommunövergripande rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att överlämna kommunövergripande rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 till kommun-
fullmäktige.

Kommunfullmäktige föreslås lägga kommunövergripande rapport över det systematiska arbetsmiljöarbe-
tet 2018 till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I ärendet redogörs för Burlövs kommuns systematiska arbetsmiljöarbete för 2018. Särskilda händelser 
under arbetsmiljöåret lyfts fram och respektive förvaltnings arbetsmiljöarbete redovisas i korthet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-26
Kommunövergripande rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 

___

21506



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-04-01 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:16-106

§ 59
Årsredovisning Räddningstjänsten Syd 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för sin del godkänna årsredovisning för 2018 avseende Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, 
samt

att för sin del bevilja ledamöterna i förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd 
ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten Syd översänder årsredovisning för år 2018 för godkännande av kommunfullmäktige. 
Redovisningen redogör för förbundets verksamhet och ekonomiska resultat under det gångna året, med 
fokus på uppdrag och mål, måluppfyllelse, större händelser och framtida frågor, samt förbundets ekono-
miska resultat och ställning.

Den 1 januari 2018 trädde en förändrad organisationsmodell i kraft, med syfte att skapa större tydlighet, 
fördela ut mandat i olika delar av organisationen, och att krympa avståndet mellan medarbetare och när-
maste chef. Det ekonomiska resultatet för år 2018 är ett överskott på 807 tkr. Årsredovisningen har 
granskats av förbundsrevisorerna, vars revisionsberättelse jämte granskningsrapport kommer att upprät-
tas under mars månad.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20
Årsredovisning
Protokollsutdrag från förbundsdirektionen

___
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KS/2019:172-045

§ 60
Borgensförbindelse Burlövs Bostäder AB – Revidering av borgensram

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att såsom för egen skuld ingå borgen för Burlövs Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta låne-
belopp om 770 911 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

att det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp,

att, vid beräkning av utrymmet för kommunal borgen, eventuella lån upptagna med annan säkerhet än 
kommunal borgen ska avräknas, samt

att borgensförbindelserna för sådana lån undertecknas av de av kommunstyrelsen utsedda firmatecknar-
na.

Ärendebeskrivning

Burlövs Bostäder AB ansöker i skrivelse den 26 februari 2019 om att få kommunal borgen för upptagande 
av nytt lån, upp till maximalt 284 mnkr, för nybyggnad på fastigheten Arlöv 6:23 och 6:36 inom kv. Ugglan 
etapp I, omfattande 110 lägenheter samt parkeringshus. Den totala projektkostnaden bedöms till 355 
mnkr.

För att uppnå detta uppdrag är det viktigt att ha tillgång till billiga krediter samt fastställa riktlinjer för 
bolagets lånenivå under en aktuell period. Burlövs kommun möjliggör detta genom att kommunfullmäkti-
ge beslutar om en årlig borgensram – så kallad borgensförbindelse.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att ersätta tidigare beslutad ram för borgen, 
perioden 2017–2019, med en ny ram för perioden 2019–2022.

Tidigare total borgensram för samtliga kommunens åtaganden uppgick till 533 822 000 kronor. Ny total 
borgensram för kommunens samtliga åtaganden för 2019 uppgår till 817 822 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-03
Burlövs Bostäders skrivelse 2019-02-26
Sammanställning av borgensförbindelser per 2018-12-31

___
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KS/2016:702-290

§ 61
Förvärv av del av fastighet Arlöv 6:22, Grönebo förskola i Arlöv och markanvis-
ningsavtal avseende Lervägen/Bruksvägen i Åkarp

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att förvärva del av fastighet Arlöv 6:22 i Arlöv, Grönebo förskola, på i ärendet redovisade villkor,

att godkänna att en markanvisning på mark i Åkarp tecknas med Burlövs Bostäder AB på i ärendet redovi-
sade villkor,

att anslå 12 580 tkr för ändamålet, samt

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för kvarteret Ugglan längs Dalbyvägen den 6 februari 2017, § 12 
(KS/2014:134). Denna detaljplan ger byggrätter inte enbart för bostäder och parkeringshus utan också för 
förskola. Ett markområde som gränsar till den idag verksamma förskolan Grönebo skapades med ytterli-
gare byggrätter för förskola där möjligheten ges att slå samman dessa båda områden till en större fastig-
het på vilken man sen kan bygga en ny förskola eller bygga till den befintliga.

Den 16 oktober 2017, § 120, beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt nuvarande kommunledningsför-
valtningen att genomföra förhandlingar med Burlövs Bostäder AB om Grönebo förskola. Detta har nu 
gjorts och förslag till köpeavtal föreligger. Idag äger Burlövs Bostäder AB Grönebo förskola och den mark 
som förskolan nyttjar. 

I Åkarp finns en stor efterfrågan på hyreslägenheter och Burlövs Bostäder AB har intresse av att bygga 
hyreslägenheter där. Gällande översiktsplan, Framtidsplanen, utpekar området för tätare bostadsbebyg-
gelse. 

Förslaget är nu att Burlövs kommun förvärvar Grönebo förskola med tomt, reglerar in den i kommunägd 
mark som är planlagd för förskola, samtidigt som Burlövs Bostäder AB erhåller option på att förvärva 
mark för byggnation av lägenheter i Åkarp, ett s.k. markanvisningsavtal upprättas.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20
Förslag till köpeavtal för del av fastighet Arlöv 6:22 i Arlöv, Grönebo förskola, med bilagor
Förslag till markanvisningsavtal Lervägen/Bruksvägen i Åkarp, med bilagor

___
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KS/2016:698-209

§ 62
Ändrad begäran om investeringsanslag för breddning av kulvert under Sockervä-
gen i Åkarp

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att upphäva sitt beslut av den 7 mars 2017, § 25, och att därför avsatta medel återförs,

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att genomföra breddning av kulverten från 3x2 meter till 4x2 
meter enligt i ärendet redovisat förslag, 

att anslå 2 miljoner kr för ändamålet samt,

att anslaget finansieras genom en minskning av kommunens likvida medel.

Ärendebeskrivning

Den 7 mars 2017, § 25, anslog kommunfullmäktige 5,575 mnkr för att genomföra en breddning av kulver-
teringen av Alnarpsån med en extra meter. Trafikverket ansåg att Alnarpsån måste kulverteras från 
Åkarpsdammen och ca 300 m längs stambanan mot Arlöv för att projektet ”Flackarp–Arlöv, fyra spår” 
skulle kunna genomföras. Nu har en annan lösning tagits fram där det inte krävs en så lång kulvertering av 
ån. En ny beställning till Trafikverket behövs därmed, vilken innebär att ån kulverteras ca 70–100 m, och 
resten av Alnarpsån blir därmed öppen. Befintlig beställning som gjorts för 300 meter upphävs också här-
med.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-02
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-03-27, § 25

___
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KS/2019:66-511

§ 63
Ansökan om lokal trafikföreskrift på Lundavägen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att till Länsstyrelsen Skåne lämna in ansökan om lokal trafikföreskrift i enlighet med i ärendet redovisat 
förslag.

Ärendebeskrivning

På Lundavägen har det tidigare varit reglerat till 50 km/h i timmen och sedan 2018 till 40 km/h från cirka 
35 meter öster om korsningen med Gränsvägen, därefter är det 70 km/h. Under 2018 har stora föränd-
ringar skett på platsen. Dels har Gränsvägen förlängts hela vägen till Lundavägen dels har det byggts nya 
bostäder på Vallgårdsvägen.  

Regleringen 40 km/h är därför i behov av att förlängas närmare kommungränsen till Staffanstorp för att 
skapa en bättre trafiksäkerhetssituation och minska bullret. Eftersom det är staten och inte kommunen 
som är väghållare på sträckan behöver kommunen ansöka om en lokal trafikföreskrift till Länsstyrelsen i 
Skåne.

Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta att godkänna den ansökan som 
finns redovisad i förslaget. I den föreslås att 40 km/h gäller från 400 meter innan kommungränsen till 
Staffanstorps kommun. Det innebär att även sträckorna förbi in- och utfarterna till TMP outlet regleras till 
40 km/h. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-14
Bilaga 1 Ansökan om lokal trafikföreskrift till Länsstyrelsen i Skåne
Bilaga 2 Kartbilaga

___
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KS/2019:66-511

§ 64
Antagande av lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud på Tegelvägen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2019:4 enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har mottagit klagomål från ett företag på Tegelvägen 13 i Åkarp. Klagomå-
let gäller att större varutransporter inte kan köra in genom företagets infart om fordon parkeras mitt 
emot och bredvid infarten. Varorna måste då lastas av på Lervägen eller längre ner på Tegelvägen, vilket 
tar längre tid och innebär en extra kostnad för företaget.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att anta lokal trafikföreskrift 
enligt vilken fordon inte får parkeras på nordvästra sidan av Tegelvägen i Åkarp på i ärendet markerad 
sträcka.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-12
Lokal trafikföreskrift 1231 2019:4

___
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§ 65
Förrättningar

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att deltagande får ske och ersättning enligt arvodesreglerna får utgå för följande förrättningar:

a) Ekonomi för dig som förtroendevald, Dagens Samhälle, 27 mars 2019, Malmö. Deltagare: Ordinarie 
ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott

___
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Yttrande över Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 
180:21 m.fl. (Hemgården)  
Både Burlövs kommun och Malmö stad har pågående planärenden intill Yttre Ringvägen och i 
närhet till kommungränserna. 

I båda kommunerna planeras bebyggelse som i visa lägen intill Yttre Ringvägen föreslås tillåtas 
få en betydande höjd. I Kvalitetsprogram för Yttre Ringvägens närområde beskrivs Lundaslätten 
och att trafikanten reser i ett öppet jordbrukslandskap med slättgårdar och utblickar. Dessa 
förhållanden förändras med föreslagen utbyggnad där en delvis både hög och tät bebyggelse 
tillåts breda ut sig närmast väster om Yttre Ringvägen. För att få ett helhetsgrepp kring land-
skapsbilden är det lämpligt att det görs en gemensam landskapsanalys för området. 

De föreslagna verksamheterna i Malmö stad och Burlövs kommun förväntas generera mer trafik 
i området. Trafikstrukturen bör därför ses i ett större sammanhang. Det gäller gång- och cykel-
trafik, kollektivtrafik, godstrafik och persontrafik. Även gällande trafikstrukturen bör Malmö stad 
och Burlövs kommun ta ett gemensamt grepp. 

Burlövs kommun ser gärna ett fortsatt samarbete kring områdena i anslutning till Yttre Ringvä-
gen och kommungränserna. 

 

 

På kommunstyrelsens vägnar 

 

 

Lars Johnson 
Ordförande Lars-Åke Ståhl 
 Kommundirektör 
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MalmöLundregionen  
 
Styrelsemöte  
 

Minnesanteckningar  
 

Mötesdatum   2019-03-01  
Mötets  ordförande   Ph i l ip  Sandberg,  Kommunstyrelsens ordförande,   

Lunds kommun  
Vid protokol let   L inda Bör jesson Katz ,  verksamhets ledare ,  MLR  
 
 
1) Föregående protokoll                         

Ordförande hälsade alla välkomna till årets första styrelsemöte, särskilt Skurup som ny medlem i MLR. 
 
 Protokollet från styrelsemötet 23 oktober 2018 godkändes och lades till handlingarna. 
 

Styrelsen godkände ordförandes förslag att flytta upp punkten om verksamhetsberättelsen på 
dagordningen. 

 
2)  Information om verksamhetsberättelsen 2018     
 Verksamhetsledaren föredrog höjdpunkterna från året som gått. Verksamhetsberättelsen lades till  
 handlingarna.  
 
3) Information om verksamhetsplan 2019-2023                  
 Verksamhetsledaren informerade om utkast till verksamhetsplan för MLR 2019-2023 och den fortsatta 
 processen. Styrelsen var positiv till utkastet med följande inspel till kommundirektörsgruppens fortsatta 
 arbete: 

 Bra att VPn är fokuserad – MLR ska inte ta sig an ”allt” 

 Flera av de prioriterade områdena kopplar an till varandra, exempelvis näringsliv, arbetsmarknad 
och kompetensutveckling. Detta behöver tydliggöras. 

 Att attrahera företag till MalmöLundregionen är viktigt för MLR att arbeta med 

 Utbildningsfrågorna och dess koppling till bristen på arbetskraft kan förtydligas 

 Elförsörjningsfrågor är ett viktigt område för MLR framöver 

 Klimat- och miljöfrågorna bör beaktas inom de befintliga prioriterade områdena 
  

4) Beslut om gemensamt yttrande för Trafikförsörjningsprogrammet   
 2020-2030 
 Förslag till yttrande godkändes med nedanstående tillägg (i kursivt). Slutligt yttrande biläggs protokollet. 
 
 Under rubriken ”Punktlighet och tillförlighet”: 
 Kollektivtrafiken i Skåne, såväl tåg- och busstrafik, har under lång tid brottats med trafikstörningar, 
 inställda avgångar som hotar tilliten till kollektivtrafiken i människors vardag. 
 
 Under rubriken ”Punktlighet och tillförlighet” införs ett helt nytt stycke: 
 Ställningstaganden, riktlinjer och planeringsarbetet behöver utveckla sammanhangen när det gäller hur 
 en expansion av Öresundståg och Pågatåg ska kunna ske med hänsyn till den parallellt expanderande 
 trafiken med fjärrtåg och godståg. Större vikt behöver läggas på kapacitetsfrågor och hur olika  
 tågtrafiktyper ska kunna använda spårsystemet gemensamt. 
  
 Under rubriken ”Kopplingen Sverige-Danmark” införs ett helt nytt stycke: 

Vi vill understryka att vi ställer oss bakom behovet av en HH-förbindelse för att knyta ihop 
Öresundsregionen, men vill att skrivningarna om Öresundsmetron skärps. Skånes utveckling är i många 
avseenden beroende av Köpenhamns utveckling, i egenskap av centrum för en metropolregion. Ett 
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helhetsgrepp på den framtida trafiken tvärs över Öresund är centralt. Kapitlet ”Kollektivtrafikårgärder 
efter år 2030 i Trafikförsörjningsprogrammet” saknar relevanta beskrivningar av Öresundsmetron - en av 
nya fasta förbindelser mellan Sverige och Danmark och dess möjliggörande av fler trafikupplägg över 
Öresund. 

 
5)  Val av fyra ledamöter från MLR till den politiska styrgruppen för Strukturbild Skåne 
 Styrelsen beslutade att utse följande representanter till styrgruppen för Strukturbild Skåne: 

 Lund, Fredrik Ljunghill 

 Malmö, Andreas Schönström 

 Eslöv, Johan Andersson  

 Svedala, Linda Allansson Wester  
 
6)  Val av ort för internatresan 5-6 september     
 Styrelsen beslutade att gå vidare med Stuttgart och Tallinn. Verksamhetsledaren fick i uppdrag att 
 undersöka möjligheten till intressant program på båda orter innan slutligt val görs.  
  
7)  Information om arbetet med gemensam DUA-överenskommelse inom MLR 
 Verksamhetsledaren informerade styrelsen om det pågående arbetet med en gemensam DUA 
 överenskommelse inom MLR. Styrelsen var positiv till informationen.  
 
8)  Övrigt          

 Verksamhetsledaren informerade om MLR:s företagsmässa (B2B-mässan) på Lunds Arena den 12 
mars. Styrelsen uppmuntrade möjligheterna att dra större nytta av evenemanget, t.ex. genom 
ett parallellt seminarium eller liknande. Styrelseledamöterna uppmuntrades att besöka B2B-
mässan i större utsträckning. 

 Ordförande berättade kort om det positiva MLR-besöket på International Citizen Hub i Lund och 
uppmuntrade styrelseledamöterna att inkomma med fler förslag på studiebesök i regionen 
under året. Styrelsen var mycket positiv till detta. 

 Ett förslag inkom på mötet att bjuda in Business Region Skåne till ett styrelsemöte då våra 
verksamheter är nära kopplade.  

 Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö, informerade om Öresundshuset på Almedalen och 
uppmuntrade kommunerna att medverka med egna seminarier då det fanns några lediga tider 
kvar i programmet för Öresundshuset.   
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Redogörelse för ärendet 

Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne och har det totala ansvaret för kollektiv-
trafiken. Som regional kollektivtrafikmyndighet har Region Skåne det politiska och ekonomiska an-
svaret för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken. Region Skåne fattar beslut om kollektivtrafi-
ken genom ett trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för dis-
kussion och beslut i regionfullmäktige och är – tillsammans med budgeten – det viktigaste doku-
mentet för regionfullmäktiges styrning av kollektivtrafiken i Skåne. Region Skåne har tagit fram ett 
förslag till nytt program, Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030. Förslaget är ute på re-
miss under perioden 5 november 2018 till 15 februari 2019. Efter remissperioden kommer pro-
grammet att justeras, och sedan tar regionfullmäktige beslut om det efter sommaren 2019. 

 
Yttrande 

Övergripande synpunkter 
I MalmöLundregionen bor mer än hälften av Skånes befolkning. Det är en utpräglad storstadsreg-
ion där en majoritet av Skånes arbetstillfällen finns och inpendlingen är stor. Det är även den del 
av Skåne som växer snabbast och här byggs det flest nya bostäder. Med detta i åtanke vill 
MalmöLundregionen påpeka att det är av yttersta prioritet för hela Skåne att det sker tillräckliga 
satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik i det som är regionens tillväxtmotor. Medel ska riktas 
till de delar där befolkningen och trafikvolymerna ökar snabbast och där behovet av investeringar 
är störst samt ger mest utväxling för Skåne som helhet. Det är en nödvändighet om MalmöLund-
regionens ska behålla sin position som nationell tillväxtmotor.  
 
MalmöLundregionen är positiva till ett ambitiöst förslag som går i rätt riktning. Beskrivningarna av 
ställningstagandena är relevanta men den övergripande nivån gör att det kan vara svårt att veta vad 
de innebär i praktiken. Ansatserna är rätta men att det skulle behövas en bättre struktur. I nuläget 
kan alla ställningstaganden och riktlinjer ses som likvärdiga. Det är inte synligt vilka ställningstagan-
den och riktlinjer som är essentiella och vilka som är mer stödjande. Kollektivtrafikens roll för 
samhällsutveckling är på en övergripande nivå tydlig men en tydligare redovisning av vad mål, ställ-
ningstaganden och riktlinjer får för konkret betydelse för planeringen av kollektivtrafikens utveckl-
ing är önskvärd. Programmets bilagor behandlar viktiga frågor på en mer konkret nivå samtidigt 
som huvuddokumentet inte tillräckligt återger den samlade bilden. Varje bilagas status behöver 
klargöras. 
 
I Strukturplan för MalmöLundregionen har kommunerna samlats i en målbild för 2035 och utarbetat 
gemensamma strategier och ställningstaganden. Vi vill utveckla MalmöLundregionen med utgångs-
punkt i starka kollektivtrafikstråk samt samverka för att utbyggnad av infrastruktur och kollektiv-
trafik ska gå i takt med utbyggnad av bostads- och verksamhetsområden. För att detta ska vara 
möjligt, trovärdigt och framgångsrikt krävs en långsiktig och konkret plan för kollektivtrafikens alla 
trafikslag. För ett effektivt samarbete mellan Region Skåne och kommunerna måste kommunerna 
veta vad som gäller. Det är svårt att veta hur inriktningen tas vidare i mer konkret planering och i 
budgetsammanhang, och vad som förväntas av samarbeten med kommunerna och andra aktörer. 
En positiv utveckling är beroende av att årliga trafikplaner ligger i linje, och takt, med trafikförsörj- 
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ningsprogrammet. MalmöLundregionen ifrågasätter hur detta efterlevs i verkligheten. En kontinu-
erlig dialog mellan Region Skåne, MalmöLundregionen och kommunerna är viktig för att skapa så 
goda förutsättningar som möjligt för kollektivtrafiken och samhällsutvecklingen. 
 
Punktlighet och tillförlitlighet 
MalmöLundregionen vill understryka vikten av att kollektivtrafikens tillförlitlighet lyfts fram i pro-
grammet. Kollektivtrafiken i Skåne, såväl tåg- och busstrafik, har under lång tid brottats med trafik-
störningar, inställda avgångar etcetera som hotar tilliten till kollektivtrafiken i människors vardag. 
Programmet bör innehålla riktlinjer för hur trafiken ska kvalitetssäkras i utförandet. Särskilt bekym-
mersam är bristerna i kvalitet för tågtrafiken, med ständiga fel på järnvägsanläggning och fordon. 
Det framgår inte hur behovet ska lösas av utbyggd järnvägsinfrastruktur som enligt det tågstrate-
giska underlaget behövs från 2035 och som inte finns med i regional/nationell transportinfrastruk-
turplan. En stor utmaning är den parallellt expanderande trafiken med fjärrtåg och godståg.  
Ställningstaganden, riktlinjer och planeringsarbetet behöver utveckla sammanhangen när det gäller 
hur en expansion av Öresundståg och Pågatåg ska kunna ske med hänsyn till den parallellt expan-
derande trafiken med fjärrtåg och godståg. Större vikt behöver läggas på kapacitetsfrågor och hur 
olika tågtrafiktyper ska kunna använda spårsystemet gemensamt. 
 
En sammankopplad kollektivtrafik i MalmöLundregionen  
I MalmöLundregionens täta struktur hänger regional trafik, stadstrafik och närtrafik samman. Det 
är viktigt att de olika delarna utvecklas och ses tillsammans som en helhet. Det saknas beskriv-
ningar om stadstrafiken och landsbygdsperspektivet väger mycket lätt i förslaget. Ska medelstora 
och mindre kommuner kunna nå sina mål i den övergripande strategin behöver kollektivtrafiken 
kunna utvecklas i delregionalt viktiga stråk och på landsbygden. Nya former för kollektivtrafiken 
med kostnadseffektiva transportlösningar och med ett trafikutbud som uppfattas som ett reellt re-
sealternativ, behöver utarbetas i samarbete med övriga intressenter och möjligheterna som ny tek-
nik ger måste utnyttjas i högre grad. 
 
Tillköp av trafik  
Kommunerna erbjuds möjligheten att köpa till trafik utöver den trafik som Region Skåne svarar 
för. Kommunens möjlighet att köpa till trafik kan å ena sidan uppfattas positivt men det kan leda 
fram till ökande åtaganden, utanför kommunens ansvarsområde. MalmöLundregionen ser en risk 
med att tillköp blir den enda lösningen för att utveckla trafiken på landsbygd. Det är inte rimligt att 
den kostnaden helt belastar kommunerna. Den långsiktiga ambitionen bör vara att detta tillköp 
successivt ska kunna fasas ut.  
 
Basutbud 
MalmöLundregionen anser att presentationen av basutbudet är otydligt och ej komplett.  Den be-
höver kompletteras för att ge en helhetsbild av trafikutbudet. Det finns idag busslinjer som kom-
munerna i MalmöLundregionen anser vara viktiga och som har fallit bort då de inte är redovisade 
som delregionalt viktiga stråk.  
 
MalmöLundregionen menar vidare att ribban för basutbudet borde läggas högre om vi ska höja 
kollektivtrafikens marknadsandelar. I Trafikförsörjningsprogrammet framgår att ”på sikt är ambit-
ionen att efterhand som ekonomin tillåter och efterfrågan ökar kunna utveckla basutbudet med ti-
digarelagda öppettider och helgtrafik efter år 2025”. En sådan låg och vag ambition ger i stort sett 
inget utrymme för utveckling av kollektivtrafiken eller för förändring av färdmedelsfördelning. När  
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basutbudet är uppnått är det heller inte tydligt vilket utbud som kan väntas utifrån trafikens mark-
nadsförutsättningar. 
 
Social hållbarhet 
Resonemangen om social hållbarhet, inklusive jämlikhet och jämställdhet behöver utökas och även 
fritidsresornas roll bör lyftas - de utgör mer än hälften av alla resor. Fritidsresor består av flera 
olika slags resor och spelar stor roll för möjligheten att använda kollektivtrafiken i stället för bilen. 
Barns, ungas och äldres möjligheter att resa till bland annat fritidsaktiviteter eller för att träffa vän-
ner är ofta beroende av kollektivtrafik och cykelmöjligheter. Som sägs i programmet finns potential 
att öka fritidsresandet men det saknas kunskap. Över tid har fritidsresandet nämnts i flera program, 
planer etcetera på likartat sätt. Nu bör det vara dags att fokusera på denna kategori av resande 
också med konkreta mål och arbetsinsatser. 
 
Hela-resan-perspektiv 
MalmöLundregionen vill lyfta fram behovet av ett ”hela-resan-perspektiv” där bland annat gång- 
och cykelstråk till stationer och hållplatser, bra parkeringslösningar och anpassningar till nya trans-
portmedel och system är betydelsefullt. Det är positivt att programmet talar om ökad marknads- 
andel för kollektiva färdmedel och gång/cykel. För att öka kollektivtrafikens andel måste kombi-
nationsresor cykel/kollektivtrafik bli ett attraktivt alternativ. Detta vidgar också kollektivtrafikens 
upptagningsområde i Skåne och ökar därmed tillgängligheten. MalmöLundregionen efterlyser en 
hantering av frågan om att ta med cykel på kollektivtrafiken – buss och tåg. Det skulle vara önsk-
värt att lyfta attraktivitet vid hållplatser/stationer för att främja hela resan. En utmaning vid stat-
ionsutvecklingen är ansvarsfördelningen och den ekonomiska fördelningen mellan Trafikverket, 
regionen och kommunerna.  
 
Mobility management 
Det läggs för liten vikt vid mobility management-åtgärder. Hur ska det arbetas för att öka resandet, 
utifrån perspektivet förändrat beteende? Det saknas tydlighet kring hur arbetet med beteendepå-
verkan och marknadsföring ska bedrivas. För att nå målsättningen om färdmedelsandel för kollek-
tivtrafiken är mobility management-åtgärder viktiga. MalmöLundregionen ser gärna att Region 
Skåne stöttar kommunerna i arbetet med mobility management. Det kan exempelvis handla om 
samordning, utbildning, tydliga riktlinjer och mallar. 
 
Kopplingar Sverige – Danmark 
Det gränsöverskridande perspektivet behöver stärkas i dokumentet. Kopplingarna till Danmark 
och Köpenhamn behöver lyftas fram tydligare. Hur utvecklad kollektivtrafik i det lokala och när-
regionala systemet i stråken mot Köpenhamn spelar mot utvecklad kollektivtrafik i MalmöLund-
regionen behöver utredas mer.  
Vi vill understryka att vi ställer oss bakom behovet av en HH-förbindelse för att knyta ihop 
Öresundsregionen, men vill att skrivningarna om Öresundsmetron skärps. Skånes utveckling är i 
många avseenden beroende av Köpenhamns utveckling, i egenskap av centrum för en metropol-
region. Ett helhetsgrepp på den framtida trafiken tvärs över Öresund är centralt. Kapitlet ”Kollek-
tivtrafikårgärder efter år 2030 i Trafikförsörjningsprogrammet” saknar relevanta beskrivningar av 
Öresundsmetron - en av nya fasta förbindelser mellan Sverige och Danmark och dess möjliggör-
ande av fler trafikupplägg över Öresund”. 
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Övrigt 
MalmöLundregionen saknar en uppföljning och utvärdering av gällande Trafikförsörjningsprogram 
och motivering till förändringarna. I dokumentet noteras en del felaktigheter i sakuppgifter i tabel-
ler, kartor och diagram, som behöver åtgärdas vid en mer genomgripande korrekturläsning. 
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Räddningstjänsten Syd 

Box 4434 

203 15 Malmö 

046-540 46 00 

info@rsyd.se 

www.rsyd.se 

Besöksadress: 

Drottninggatan 20 

211 49 Malmö 
 

      19 mars 2019 

 

Minnesanteckningar medlemsforum 19 mars 2019 

 

Deltagande: Susanne Jönsson, Räddningstjänsten Syd, Tony Hansson, Räddningstjänsten Syd, Anders Brodin, 

Räddningstjänsten Syd, Linda Kazmierczak, Räddningstjänsten Syd, Martin Gertsson, Räddningstjänsten Syd, 

Boris Blumenfeld, Burlöv, Fredrik Jörgensson, Burlöv, Camilla Neptune, Lund, Carin Hillåker, Lund, Mikael 

Persson, Kävlinge, Andreas Schönström, Malmö, Jan-Inge Alfridh, Malmö, Eva Hallberg, Eslöv, Catharina 

Malmborg, Eslöv.  

 

1. Mötet öppnas. Dagordningen godkänns med förändringen att punkt 7 utgår då den hamnat fel.  

 

2. Till ordförande väljs Camilla Neptune, Lund. Till sekreterare väljs Linda Kazmierczak.  

 

 

3. Förbundsdirektören informerar  

Linda Kazmierczak informerar kort om att den omorganisering som gjorts under 2018 landat väl och att 

2019 är ett år som i mycket handlar om att få fram beslutsunderlag för handlingsprogram och 

verksamhet de kommande åren (genom riskstudier och områdesanalys). Direktionen ska anta ett nytt 

handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor i december 2019.  

 

4. Medlemsavgift för 2020 

Carin Hillåker berättar kort om den beredning som gjorts av medlemsavgift inför mötet, där förslaget 

från medlemskommunerna är en uppräkning på 2,7 %. Beredning har skett genom ett möte mellan 

kommundirektörerna och förbundsdirektören och genom fortsatt dialog mellan medlemskommunernas 

ekonomichefer tillsammans med ekonomichefen från Rsyd, Anders Brodin.  

Anders Brodin föredrar förbundets ekonomiska prognos för 2020, med utgångspunkt i en uppräkning av 

2,7%. Prognosen visar i dagsläget på ett underskott på ca 10 000 tkr. 

Bland kostnadsökningarna för 2020 finns att förbundet får full effekt av den sedan flera år beslutade 

ombyggnationen av stationen i Jägersro, nya fordon, behov av att byta ut andningsskyddet samt ökade 

pensionskostnader.  

Andreas Schönström väcker frågan om hur mycket vi skulle behöva för att klara underskottet, översatt i 

procent.  

Jan-Inge Alfridh berättar att Malmö har sin budgetprocess först till hösten.  

Andreas Schönström framför att det blir orimligt att tala om besparingar i det här fallet. Malmö t ex ökar 

investeringarna mer än någonsin och då måste man också inse att man ökar riskerna. Malmö förordar 

därför att man ska hitta en finansieringsmodell som gör att räddningstjänsten kan växa i takt med 

demografin och uppmanar övriga kommuner att samarbeta i en sådan lösning.  

Michael Persson i Kävlinge påtalar att det finns experter som menar att det inte finns någon koppling 

mellan befolkningsökning och ökande risker. Linda Kazmierczak påminner om att tanken med 
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befolkningsuppräkning i finansieringsmodellen inte varit utifrån en självklar korrelation mellan 

befolkning och olycksstatistik, utan snarare för förbundet att klara ”trösklar” utan att behöva äska 

särskilda medel.  

Andreas påtalar att man inte kan låta pengarna sätta ramen från början, utan måste utgå från behoven. 

Därefter får eventuella besparingar och effektiviseringskrav diskuteras. Han framför också att det vore 

olyckligt att behöva gå till uppsägningar under 2020 eftersom det föregår den större ekonomidiskussion 

som planeras till efter sommaren (inför kommande handlingsprogram).  

Det diskuteras att skjuta på beslutet om medlemsavgift till hösten. Kävlinge och Burlöv tar dock sin 

budget i juni, varför detta inte är möjligt.  

Michael Persson väcker att det skulle kunna gå att använda det egna kapitalet för att klara 2020, fram tills 

den större ”tröskeldiskussionen” till hösten inför 2021 och nytt handlingsprogram. Boris Blumenfeld 

menar att förutsättningarna finns kvar att använda det egna kapitalet eftersom det har byggts upp även 

under 2018. Malmö invänder dock och menar att synnerliga skäl inte kan hävdas m a a att man inte klarar 

budget.  

Ordföranden föreslår att kommundirektörerna tar hem dialogen och förankrar i sina respektive 

beslutsgrupper, och att Rsyd skickar ut underlag som beskriver vilka besparingar det prognosticerade 

underskottet skulle kräva. Medlemskommunerna har då att meddela Rsyd ett samordnat besked om 

uppräkning under vecka 15-16. Förslaget godtas. 

 

5. Utökat medlemsforum med fördjupad ekonomidiskussion 

I samband med kommundirektörernas och förbundsdirektörens beredningsmöte den 29 januari 

överenskoms om ett utökat medlemsforum med fördjupad ekonomidiskussion inför kommande 

handlingsprogram och utifrån de riskstudier som då ska vara färdiga. Mötet sätts till den 27 augusti kl. 

09.00 i Sessionssalen på brandstationen i Lund. 

 

6.   Samråd kring förslag till förändring i förbundsordningen  

Rsyds AU har m a a tidigare diskussion i medlemsforum och samtidigt som andra ändringar behöver 

göras i förbundsordningen, föreslagit att paragrafen 11.7 i förbundsordningen ska tas bort. Paragrafen 

säger att förbundet inte ska äga fastigheter. Malmö meddelar att man inte har några invändningar mot att 

paragrafen tas bort. Eslöv väcker att man vill se en ekonomisk konsekvensbeskrivning av förändringen 

om den ska göras. Lund framhåller också att man vill ha effekten tydligare belyst om paragrafen ska tas 

bort. Burlöv vill ha kvar paragrafen och ser ingen anledning till att förbundet ska äga fastigheter. 

Kävlinge meddelar att man inväntar att ärendet eventuellt kommer till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottet uppfattar att det finns störst stöd för att behålla paragrafen. Efter beslut i direktionen 10 

juni kommer förbundsordningen gå ut som ärende till respektive kommun för beslut om övriga 

förändringar m a a förändringar i kommunallagen, men ingen förändring av paragrafen 11.7.  

7. Inga övriga frågor.  

 

Vid pennan 

Linda Kazmierczak  

559



560



561



562



563



564



565



566



567



568


	Kallelse förstasida
	Årsredovisning 2018
	Beslut KS AU 2019-04-01
Årsredovisning 2018
	Årsredovisning 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8

	Årsredovisning 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Ombudsinstruktion för Sysavs årsstämma 2019
	Beslut KS AU 2019-04-01
Ombudsinstruktion för Sysavs årsstämma 2019
	Ombudsinstruktion Sysav 2019
	SYSAV - Kallelse årsstämma 2019-04-26 delägarkommunerna
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	SYSAV - Års- och Hållbarhetsredovisning 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65
	Sida 66
	Sida 67
	Sida 68
	Sida 69
	Sida 70
	Sida 71
	Sida 72
	Sida 73
	Sida 74
	Sida 75
	Sida 76
	Sida 77
	Sida 78
	Sida 79
	Sida 80
	Sida 81
	Sida 82
	Sida 83
	Sida 84
	Sida 85
	Sida 86
	Sida 87
	Sida 88

	SYSAV - Förslag till beslut om vinstutdelning 2018
	SYSAV - Valdelegationens protokoll inför årsstämman 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14


	Ombudsinstruktion för Kommuninvests årsstämma 2019
	Beslut KS AU 2019-04-01
Ombudsinstruktion för Kommuninvests årsstämma 2019
	Ombudsinstruktion Kommuninvest 2019
	Kommuninvest, Föreningsstämma 2019-04-1 - Stämmohandlingar
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65
	Sida 66
	Sida 67
	Sida 68
	Sida 69
	Sida 70
	Sida 71
	Sida 72
	Sida 73
	Sida 74
	Sida 75
	Sida 76
	Sida 77
	Sida 78
	Sida 79
	Sida 80
	Sida 81
	Sida 82
	Sida 83
	Sida 84
	Sida 85
	Sida 86
	Sida 87
	Sida 88
	Sida 89
	Sida 90
	Sida 91
	Sida 92
	Sida 93
	Sida 94
	Sida 95
	Sida 96
	Sida 97
	Sida 98
	Sida 99
	Sida 100
	Sida 101
	Sida 102
	Sida 103
	Sida 104
	Sida 105
	Sida 106
	Sida 107
	Sida 108
	Sida 109
	Sida 110
	Sida 111
	Sida 112
	Sida 113
	Sida 114
	Sida 115
	Sida 116
	Sida 117
	Sida 118
	Sida 119
	Sida 120
	Sida 121
	Sida 122
	Sida 123
	Sida 124
	Sida 125
	Sida 126
	Sida 127
	Sida 128
	Sida 129
	Sida 130
	Sida 131
	Sida 132
	Sida 133
	Sida 134
	Sida 135
	Sida 136
	Sida 137
	Sida 138
	Sida 139
	Sida 140
	Sida 141
	Sida 142
	Sida 143
	Sida 144
	Sida 145
	Sida 146
	Sida 147
	Sida 148
	Sida 149
	Sida 150
	Sida 151
	Sida 152
	Sida 153
	Sida 154
	Sida 155
	Sida 156
	Sida 157
	Sida 158
	Sida 159
	Sida 160
	Sida 161
	Sida 162
	Sida 163
	Sida 164
	Sida 165
	Sida 166
	Sida 167
	Sida 168
	Sida 169
	Sida 170
	Sida 171
	Sida 172
	Sida 173
	Sida 174
	Sida 175
	Sida 176
	Sida 177
	Sida 178
	Sida 179
	Sida 180
	Sida 181
	Sida 182
	Sida 183
	Sida 184


	Ombudsinstruktion för årsstämma i Kommunassurans Syd 2019
	Beslut KS AU 2019-04-01
Ombudsinstruktion för årsstämma i Kommunassurans Syd 2019
	Ombudsinstruktion för årsstämma i Kommunassurans Syd 2019
	Sida 1
	Sida 2

	Dagordning KSFAB Årsstämma
	Sida 1
	Sida 2

	Utredning om försäkringsobligatorium
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Ombudsinstruktion för bolagsstämma i ABMA 2019
	Beslut KS AU 2019-04-01
Ombudsinstruktion för bolagsstämma i ABMA 2019
	Ombudsinstruktion för bolagsstämma i ABMA 2019
	Sida 1
	Sida 2

	Kallelse bolagsstämma ABMA 2019-04-09
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Bilaga 1 Årsredovisning med revision, ABMA
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16

	Bilaga 2 Arvode 2019, ABMA
	Bilaga 3 Hemställan till Bolagsstämman, ABMA
	Sida 1
	Sida 2


	Motion Mats Lithner (L) - Arbeta för en vårdcentral i Åkarp
	Beslut KS AU 2019-04-01
Motion Mats Lithner (L) - Arbeta för en vårdcentral i Åkarp
	Motion av Mats Lithner (L) – Arbeta för en vårdcentral i Åkarp
	Sida 1
	Sida 2

	Motion om en ny vårdcentral i Åkarp
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Motion Mats Lithner (L) - Arbeta för en vårdcentral i Åkarp

	Medborgardialogsförslag - Resecentrum vid stationstorget
	Beslut KS AU 2019-04-01
Medborgardialogsförslag - Resecentrum vid stationstorget
	Medborgardialogsförslag ‒ Resecentrum vid stationstorget
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Medborgardialogsförslag Resecentrum vid stationstorget

	Medborgardialogsförslag -  Pendlarparkering på båda sidor om Burlövs station
	Beslut KS AU 2019-04-01
Medborgardialogsförslag - Pendlarparkering på båda sidor av Burlövs station
	Medborgardialogsförslag ‒ Pendlarparkering på båda sidor om Burlövs station
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Medborgardialogsförslag Pendlarparkering på båda sidor av stationen

	Medborgardialogförslag - Köp stationshuset i Åkarp
	Beslut KS AU 2019-04-01
Medborgardialogförslag: Köp stationshuset i Åkarp
	Medborgardialogförslag: köp stationshuset i Åkarp
	Sida 1
	Sida 2

	Medborgardialogförslag

	Medborgardialogsförslag - Mer lättillgänglig kommun genom minskat bilberoende
	Beslut KS AU 2019-04-01
Medborgardialogsförslag: Mer lättillgänglig kommun genom minskat bilberoende
	Medborgardialogsförslag: Mer lättillgänglig kommun genom minskat bilberoende
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Medborgardialogsförslag Mer lättillgänglig kommun genom minskat bilberoende

	Utvärdering av Burlövs kommuns samlade system för intern kontroll 2018
	Beslut KS AU 2019-04-01
Utvärdering av Burlövs kommuns samlade system för intern kontroll 2018
	Utvärdering av Burlövs kommuns samlade system för internkontroll 2018
	Sida 1
	Sida 2

	Utvärdering av kommunens samlade system för internkontroll 2018
	Sida 1
	Sida 2


	Kommunövergripande rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018
	Beslut KS AU 2019-04-01
Kommunövergripande rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018
	Kommunövergripande rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Kommunövergripande rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Årsredovisning Räddningstjänsten Syd 2018
	Beslut KS AU 2019-04-01
Årsredovisning Räddningstjänsten Syd 2018
	Årsredovisning Räddningstjänsten Syd 2018
	Årsredovisning RSyd 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44

	Protokollsutdrag § 28 Årsredovisning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Borgensförbindelse Burlövs Bostäder AB – Revidering av borgensram
	Beslut KS AU 2019-04-01
Borgensförbindelse Burlövs Bostäder AB – Revidering av borgensram
	Borgensförbindelse Burlövs Bostäder AB – Revidering av borgensram
	Sida 1
	Sida 2

	Ansökan om kommunal borgen för upptagande av lån för nybyggnad på fastighet Arlöv 6:23 och 6:36, kv. Ugglan
	Sammanställning av borgensförbindelser per 2018-12-31
	Sida 1
	Sida 2


	Förvärv av del av fastighet Arlöv 6:22, Grönebo förskola i Arlöv och markanvisningsavtal avseende Lervägen/Bruksvägen i Åkarp
	Beslut KS AU 2019-04-01
Förvärv av del av fastighet Arlöv 6:22, Grönebo förskola i Arlöv och markanvisningsavtal avseende Lervägen/Bruksvägen i Åkarp
	Förvärv av del av fastighet Arlöv 6:22, Grönebo förskola, i Arlöv och markanvisningsavtal avseende Lervägen/Bruksvägen i Åkarp
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Fastighetsöverlåtelseavtal - Grönebo
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Bilaga 1.1  Fastighetsöverlåtelseavtal - Underlag till avstyckning
	Bilaga 7.3  Fastighetsöverlåtelseavtal - Grönebo leverantörer och myndighetskrav
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Bilaga 12.3 Fastighetsöverlåtelseavtal - Hyresavtal
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Markanvisningsavtal Lervägen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Bilaga 1 Markanvisningsavtal - Området
	Bilaga 2 Markanvisningsavtal - Skiss på utformning

	Anmälan av delegationsbeslut
	Försättsblad delegationsbeslut
	Förteckning av anmälda delegationsbeslut 2019-04-15
	Sida 1
	Sida 2

	PLU_2019-03-18 - Protokoll
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10

	KS AU_2019-04-01 - Protokoll
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28

	Yttrande över Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m fl Hemgården  

	Delgivningar
	Försättsblad delgivningar
	Protokoll styrelsemöte MalmöLundregionen, 2019-03-01
	Sida 1
	Sida 2

	Slutligt yttrande från MalmöLundregionen över trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Protokoll direktionen Räddningstjänst Syd 2019-02-14

	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32

	Preliminär budget för 2020 - Sydvatten
	Sida 1
	Sida 2

	Minnesanteckningar Räddningstjänstens Syds medlemsforum 19 mars 2019
	Sida 1
	Sida 2

	Svar från Lunds kommun angående rättelse av felaktigt debiterade gymnasiekostnader
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Protokoll Burlövs Bostäder AB 2019-03-18
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6





